دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی کودک سالم (مهدکودک)
تعداد واحد:
تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:
غیبت موجه و غیرموجه:
نهره نهایی04:

نام و نامخانوادگی دانشجو:
امضاء دانشجو:
نام و نامخانوادگی مربی:
امضاء و مهر مربی:
مواد

شرح موارد

ارزشیابی

مهارتهای
عمومی

وضع ظاهری
وقتشناسی

ارائه برنامه های
آموزشی
ارائه برنامه
های
آموزشی

میزان

نمره

نمره

دانشجو

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری

2

ورود و خروج منظم در موعد معین

2

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

2

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

توانایی برقراری ارتباط صحیح با کودک

3

توانایی برقراری ارتباط صحیح با مادر کودک

2

توجه به نکات ایمنی مربوط به کودک در محیط

2

آشنایی با مراحل رشد و تکامل

2

آشنایی با کودک نوپا

2

آشنایی با کودک خردسال

2

آشنایی با انواع بازی در سنین مختلف

2

برنامه های آموزشی متناسب با سن کودک ارائه می دهد

3

آموزش بهداشت دهان دندان

3

آموزش تغذیه مناسب

2

تکالیف بالینی شامل :آموزش به گروه هدف نوپا ،خردسال ،پیش دبستانی

5

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:
1

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی کودک بیمار(اطفال ،ایزوله اطفال)
نام و نامخانوادگی دانشجو:

تعداد واحد:

امضاء دانشجو:

تاریخ شروع و خاتمه:

نام مربی و امضاء و مهر:

غیبت دانشجو:
مواد

شرح موارد

ارزشیابی

مهارتهای

نمره نهایی:
میزان

نمره

نمره

دانشجو

وضع ظاهری

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری

1

وقتشناسی

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

1

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

مرتب کردن تحت و دادن حالت راحت به بیمار در بستر

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری

عمومی

برآوردن آسایش
و نیازهای حرکتی جلوگیری از ایجاد سر و صدا در اطراف بیمار
بیمار
برقراری ارتباط صحیح با کودک
برآوردن نیازهای
ایمنی بیمار
فنون پرستاری

بررسی عالئم
حیاتی
مهارتهای
تخصصی

تهیه و انجام
گزارش کتبی
و شفاهی
فرآیند پرستاری

1
1

کمک به بیمار در پایین آمدن و باال رفتن در تخت و پیشگیری از سقوط

1

اصطالحات رایج بخش را در مورد بیماریها میداند.

1

آشنایی با مراحل رشد و تکامل

1

تسلط بر پاتوفیزیولوژی ،ریسک فاکتورها و نشانهها و سیر بیماریهای بخش

3

تسلط بر تستهای تشخیصی و درمانهای مرسوم هر کدام بیماریها

2

کنترل کردن عالیم حیاتی به روش صحیح

1

تسلط بر محاسبه داروهای اطفال

3

آمادهسازی داروها با استفاده از روش صححیح کحک کحردن کحارت دارویحی و
کاردکس با دوز صحیح
نسبت به انواع سرم و محاسبه دقیق تنظیم قطرات سرم آگاهی داشته و آن را
اجرا میکند
برنامه آموزشی را برای بیمار به اجرا درمحیآورد و از وسحایل کمحک آموزشحی
الزم استفاده میکند.
توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار
2

2
2
1
1

تکالیف
محوله

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

اجرا و ارزشیابی

1

تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.
کنفرانس داروها فقط به صورت دسته دارویی ارائه گردد و از کنفرانس دارویی تک دارویی اجتناب
گردد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:

3

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی سالمندان  3بخش داخلی
نام و نامخانوادگی دانشجو:

تعداد واحد:

امضاء دانشجو:

تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:

نام و نامخانوادگی مربی:

غیبت موجه و غیرموجه:

مواد

شرح موارد

ارزشیابی

نمره

دانشجو

وضع ظاهری

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری

1

وقتشناسی

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

1

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

توانایی برقراری ارتباط صحیح

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

جلوگیری از ایجاد سر و صدا در اطراف بیمار

1

توجه به تغییر  Positionبیمار و انتقال بیمار بر روی ویلچر و برانکارد به
طور صحیح

1

کمک به بیمار در پایین آمدن و باال رفتن در تخت و پیشگیری از سقوط

1

تسلط بر پاتوفیزیولوژی ،ریسک فاکتورها و نشانهها و سیر بیماریهای شایع

0

تسلط بر تستهای تشخیصی و درمانهای مرسوم هر کدام بیماریها

2

کنترل کردن عالیم حیاتی به روش صحیح

1

تسلط بر رژیم غذایی مناسب هر بیمار

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری
مهارتهای
عمومی
برآوردن نیازهای
روانی ارتباطی و
آموزشی بیمار

برآوردن نیازهای
ایمنی بیمار
فنون پرستاری

مهارتهای
تخصصی

میزان

نمره

اطالعات
دارویی

آمادهسازی داروها با استفاده از روش صححیح کحک کحردن کحارت دارویحی و
کاردکس با دوز صحیح
نسبت به انواع سرم و محاسبه دقیق تنظیم قطرات سرم آگاهی داشته و آن را
اجرا میکند

0
2

آمادهسازی وسایل الزم برای پروسیجر

2

توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار

1

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

0

تکالیف
محوله

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

اجرا و ارزشیابی

1

تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.
کنفرانس داروها فقط به صورت دسته دارویی ارائه گردد و از کنفرانس دارویی تک دارویی اجتناب
گردد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:

5

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی سالمندان  3بخش post ccu
نام و نامخانوادگی دانشجو:

تعداد واحد:

امضاء دانشجو:

تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:

نام و نامخانوادگی مربی:

غیبت موجه و غیرموجه:
مواد

شرح موارد

ارزشیابی

عمومی

نمره

دانشجو

وضع ظاهری

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری

1

وقتشناسی

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

1

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

توانایی برقراری ارتباط صحیح

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری
مهارتهای

میزان

نمره

برآوردن نیازهای
روانی ارتباطی و
آموزشی بیمار

تأمین بهداشت و نظافت بیمار (مو ،ناخن)... ،

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

برآوردن آسایش
و نیازهای حرکتی مرتب کردن تحت و دادن حالت راحت به بیمار در بستر
بیمار
برآوردن نیازهای
کمک به بیمار در پایین آمدن و باال رفتن در تخت و پیشگیری از سقوط
ایمنی بیمار

1

1

نحوه گرفتن  ECGو تفسر آن را میداند.

2

مراقبت های قبل و بعد از آنژیوگرافی را می داند

3

نحوه صحیح مانیتور کردن عالئم حیاتی و قلب بیمار را میداند.

3

نحوه استفاده از نوالی احیاء را محیدانحد و در صحورت نیحاز در عملیحات CPR
کمک مینماید.

3

مهارتهای

نحوه انجام کار با دستگاه DCشوک را داشته و از عوارض آن آگاهی دارد.

2

تخصصی

آمادهسازی داروها با استفاده از روش صححیح کحک کحردن کحارت دارویحی و
کاردکس با دوز صحیح
نسبت به انواع سرم و محاسبه دقیق تنظیم قطرات سرم آگاهی داشته و آن را
اجرا میکند

فنون پرستاری

بررسی عالئم
حیاتی

تهیه و انجام
گزارش کتبی
و شفاهی
فرآیند پرستاری

1
1

آمادهسازی وسایل الزم برای پروسیجر

1

توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار

1

6

تکالیف
محوله

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

اجرا و ارزشیابی

1

تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.
کنفرانس داروها فقط به صورت دسته دارویی ارائه گردد و از کنفرانس دارویی تک دارویی اجتناب
گردد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:

7

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی سالمندان  3بخش جراحی
نام و نامخانوادگی دانشجو:

تعداد واحد:

امضاء دانشجو:

تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:

نام و نامخانوادگی مربی:

غیبت موجه و غیرموجه:
مواد

شرح موارد

ارزشیابی

عمومی

نمره

دانشجو

وضع ظاهری

وضع ظاهری کامالً پاکیزه و مرتب و مطابق ظاهر اسالمی و حرفهای
پرستاری

1

وقتشناسی

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

1

انتقادپذیری ،حضور ذهن و هوشیاری ( Alertnessو )Orientation

1

توانایی برقراری ارتباط صحیح

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری
مهارتهای

میزان

نمره

برآوردن نیازهای
روانی ارتباطی و
آموزشی بیمار

تأمین بهداشت و نظافت بیمار (مو ،ناخن)... ،

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

برآوردن آسایش
و نیازهای حرکتی مرتب کردن تحت و دادن حالت راحت به بیمار در بستر
بیمار
برآوردن نیازهای
کمک به بیمار در پایین آمدن و باال رفتن در تخت و پیشگیری از سقوط
ایمنی بیمار
فنون پرستاری

بررسی عالئم
حیاتی
مهارتهای
تخصصی
تهیه و انجام
گزارش کتبی
و شفاهی
فرآیند پرستاری

1

1

مراقبت های قبل و بعد عمل جراحی را می داند

3

پانسمان استریل را بدرستی انجام می دهد

3

تحویل بیمار به اتاق عمل و بالعکس

2

آموزشهای قبل عمل جراحی را می داند

3

کک عالیم حیاتی بعد از عمل را بدرستی انجام می دهد

2

آمادهسازی داروها با استفاده از روش صححیح کحک کحردن کحارت دارویحی و
کاردکس با دوز صحیح
نسبت به انواع سرم و محاسبه دقیق تنظیم قطرات سرم آگاهی داشته و آن را
اجرا میکند

1
1

آمادهسازی وسایل الزم برای پروسیجر

1

توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار

1

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

8

تکالیف
محوله

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

اجرا و ارزشیابی

1

تکالیف بالینی شامل :تکمیل الگ بوک ،کنفرانس ،آموزش به بیمار و گزارش موردی
تذکر:کنفرانس باید به صورت جمعی و نباید در یک کارآموزی بیش از 3کنفرانس جمعی باشد.
کنفرانس داروها فقط به صورت دسته دارویی ارائه گردد و از کنفرانس دارویی تک دارویی اجتناب
گردد.

5

تذکر  :نمره آموزش به بیمار طبق چک لیست آموزش به بیمار در نظر گرفته میشود.

مهارتهای عمومی  11:نمره

تکالیف 5:نمره

مهارتهای اختصاصی21:

9

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

