دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزاد( بخش نوزادان)
تعداد واحد:
تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:
غیبت موجه و غیرموجه:
نهره نهایی:

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

شرح موارد

ارزشیابی

مهارتهای

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

2

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 با مادر نوزاد

1

تأمین بهداشت و نظافت بیمار

1

شستن دستها قبل و بعد از اتمام هر پروسیجر

1

جلوگیری از ایجاد سر و صدا در اطراف نوزاد

1

اصطالحات رایج بخش را در مورد بیماریها میداند.

2

آموزش در رابطه با اصول صحیح شیردهی آموزش الزم را به مادر

2

اهمیت انجام واکسیناسیون را می داند و به مادر آموزش می دهد.

2

آموزش در رابطه با اصول مراقبت از نوزاد نارس و سررس و دیررس

2

هویت نوزاد را با مشخصات پرونده مادر کنترل میکند.

1

کنترل رفلكسهای نوزاد و انجام معاینات فیزیكی و گزارش هرگونه موارد غیر
طبیعی

1

طرز کار را انكوباتور و پمپ تزریق سرم و پمپ سرنگ را می داند.

1

محاسبه دقیق دارو ها را می داند

3

مراقبتهای ضروری از نوزادی که ایكتر دارد را اجرا می کند.

1

تسلط بر نحوه تغذیه با سرنگ به نوزاد

1

توانایی اخذ شرح حال صحیح از نوزاد

1

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

معیارهای رفتاری
براساس مبانی
پرستاری

عمومی
برآوردن نیازهای
روانی ارتباطی و
آموزشی بیمار

فنون پرستاری

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

فرآیند پرستاری

اجرا و ارزشیابی

تکالیف
محوله

1

تكالیف بالینی شامل :تكمیل 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

مهارتهای اختصاصی21:

تکالیف 5:نمره

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی

فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان(بخش زنان)
نام و نامخانوادگی دانشجو:
امضاء دانشجو:
نام و نامخانوادگی مربی:
امضاء و مهر مربی:
ردیف

مواد ارزشیابی

1
2

مهارتهای
3

عمومی

4

5

تعداد واحد:
تاریخ شروع و اتمام کارآموزی:
غیبت موجه و غیرموجه:
نهره نهایی:

مهارتهای
تخصصی

شرح موارد

کل نمره:
میزان نمره

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

1

ورود و خروج منظم در موعد معین

1

اجرای وظایف پرستاری محوله را در وقت تعیین شده.

1

پرستاری احساس مسئولیت در انجام تدابیر

1

رعایت ادب و سلسله مراتب در صحبت کردن

1

انتقادپذیری

1

حضور ذهن و هوشیاری (Alertnessو )Orientation

1

نظم و ترتیب در هنگام کار

1

رعایت بهداشت و نظافت بیمار (مددجو) و محیط اطراف

1

قبل و بعد از انجام هر پروسیجر دستها را میشوید

1

بیمار را از نظر خونریزی بعد از زایمان چک میکند.

2

به هنگام تحویل گرفتن مادر و نوزاد مشخصات دقیق نوزاد و مادر را چک میکند.

1

مراقبتهای پرستاری از نوزاد (کنترل  ،V/Sوزن ،بندناف و رفلكسها) را میداند.

2

آمادگیهای قبل و بعد از عمل جراحی را میداند و اجرا میکند.

2

دارو و سرم را طبق تجویز پزشک آماده مینماید.

1

آموزش نحوه جلوگیری از بارداری در دوران شیردهی را میداند.

2

در مورد اهمیت واکسیناسیون آموزش الزم را به مادر میدهد.

2

خصوصیات یک نوزاد طبیعی را به طور کاملی میداند.

1

در رابطه با طریقه صحیح شیردهی و اهمیت آن و مراقبت از سینهها را به مادر آموزش میدهد.

1

در مورد تغذیه دوران بارداری و شیردهی آگاهی داشته و آموزش میدهد.

1

به مادر درخصوص مراقبتهای پس از زایمان آموزش میدهد.

1

نمره دانشجو

7

با توجه به شرح حال بیمار تشخیص پرستاری صحیح میدهد.

1

برای هر تشخیص اهداف صحیح در نظر میگیرد.

1

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

مراحل برنامهریزی شده را به درستی اجرا و ارزشیابی میکند.

1

 13تكالیف بالینی شامل (کنفرانس بالینی و مطالعه موردی)

تكالیف

تكالیف بالینی شامل :تكمیل 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

مهارتهای اختصاصی21:

تکالیف 5:نمره

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم ارزشیابی دانشجویان جهت کارآموزی در عرصه 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:

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

مهارتهای

میزان

نمره

بررسی عالئم
حیاتی

تخصصی

تهیه و انجام
گزارش کتبی
و شفاهی

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 تكامل

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 چحک 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.

2
2
1

فرآیند پرستاری

تکالیف
محوله

توانایی اخذ شرح حال صحیح از بیمار

1

آشنا به تشخیصهای پرستاری صحیح و اهداف مناسب برای هر کدام

1

براساس اهداف برنامهریزی مناسب انجام میدهد.

1

اجرا و ارزشیابی

1

تكالیف بالینی شامل :تكمیل 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

مهارتهای اختصاصی21:

تکالیف 5:نمره

نظر مربی 5:نمره جمع نمرات01:

