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  مقدمه

 جمع و آموزش نامه یک ابزار ارزشیابی برای ثبت فعالیتهای دانشجویان در محیط های مختلف یادگیری است. ثبت

 برای را زمینهبا تسهیل فرآیند بازخوردی، كه  ارزشمند را ارائه می نماید ای مجموعه تدریج به عملی تجربیات آوری

این  است تا شده آن بر حضرت زینب )س(پرستاری و مامایی  دانشکده می سازد. بدین منظور فراهم یادگیری مؤثرتر

می دانشکده تهیه نموده است تا مجموعه حاضر را باكمک اعضاء هیئت عل و آورد خود فراهم انشجویاند برای زمینه را

فعالیت های دانشجویان را بطور مستمر ثبت و ارزشیابی نموده تا در نهایت با مشخص شدن كاستی ها برای رفع آن ها 

رود ضمن تالش برای حفظ آن، جهت ثبت اطالعات حداكثر برنامه ریزی الزم صورت گیرد. از دانشجویان گرامی انتظار می

 نمایند .دقت خود را مبذول 

 Log Bookمقررات و اصول كلی تکمیل 

 آوری جمع LOG BOOK قالب در را خود علمی و تجربیات عملی به مربوط اطالعات دانشجویان باید تمامی -

 . نمایند

 است. دوره الزامی شروع از دانشجویان برای  LOG BOOK تکمیل -

 .كند تکمیل شخصا را خودLOG BOOK  دانشجو بایدهر  -

 .برساند مربوطه استاد تائید به تفکیک به را LOG BOOK در شده ثبت اطالعات كلیه است وظفمدانشجو  هر -

 نسبت لزوم موقع تا در باشند داشته بهمراه خود را LOG BOOK اوقات تمامی شود دانشجویان در می توصیه -

 می توام خطا با افظه كهح به رجوع طریق از اطالعات ثبت از ترتیب این به نمایند اقدام آن در اطالعات ثبت به

 . شد خواهد پیشگیری باشد

پیشنهاد می گردد در روزهای كارآموزی، نماینده هر گروه، الگ بوک ها را داخل یک پوشه دگمه دار قرار داده و با  -

هماهنگی سرپرستار بخش در محلی امن قرار دهد و در پایان همان روز، زمانی را برای تکمیل آن اختصاص داده و  

)الگ بوک  مربوطه تحویل دهید.بالینی استاد  ان یافتن زمان كارآموزی، آن را بهز تأیید استاد مربوطه، با پایپس ا

 ها را در بخش جا نگذارید(.

مدیر گروه  بهكه به عنوان فرم ارزشیابی دانشجو هست، را دفترچه حاضر  ، مربوطهی نیبال استاددر پایان دوره،  -

 تحویل نماید.

موضوع دوره، با توجه به اهداف كلی درس و حداقل های یادگیری، در صورت عدم یادگیری یک مهارت، قبل از اتمام  -

 اطالع استاد مربوطه رسانده شود. به

  در واحد بعدی اجرا خواهد شد.تکمیل نگردد  log bookدر هر موردی كه  -

 در برداری نسخه ای بررسی جهت را LOG BOOKدهد  تشخیص كه زمان هر در است مختار آموزشی گروه -

  .بگیرد اختیار
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 ها: فعالیت گزارش تکمیل راهنمای

جدول می باشد كه خواهشمند است مطابق مندرجات هر فرم فعالیت های خود را بطور روزانه در این  5این الگ دارای 

اف درسی دوره جهت دفتر ثبت نمائید. عالوه بر جداول، یک برگ نیز جهت ثبت سناریو های اخالقی نیز وجود دارد. اهد

مطالعه استاد بالینی نیز طراحی شده است كه پیوست می باشد. در این پیوست، اهداف رفتاری، محیط و عرصه یادگیری 

) شامل بالین بیمار، اتاق كنفرانس و...( و روش آموزش ) روش توضیحی توسط استاد بالینی و تکرار وتمرین توسط 

ه های مختلف )عاطفی، شناختی و روانی حركتی( مشخص گردیده و متناسب با دانشجو( و نیز سطوح یادگیری در حیط

اهداف یادگیری، فعالیت های یادگیری و حداقل های آن و در نهایت روش ارزشیابی با مشاهده، چک لیست و ... طرح 

 ریزی گردیده است. 

یادگیری )عمومی و اختصاصی ( واحد  مربوط به برگ یادداشت روزانه دانشجو می باشد كه فعالیت های -1جدول شماره 

مربوطه و تعداد مورد انتظار در آن مشخص گردیده است. دانشجو موظف است بر اساس همان تعداد مورد انتظار، فعالیت 

 های یادگیری خود را مدیریت نماید و پس از انجام، با تأیید استاد بالینی مربوطه در قسمت مورد نظر ثبت نماید. 

مربوط به چک لیست ارزشیابی تخصصی از فعالیتهای یادگیری بر اساس اهداف رفتاری تعیین شده  -2جدول شماره 

نمره( می 0-25/0( و ضعیف )26/0-5/0(، متوسط )51/0-75/0(، خوب )76/0-1می باشد كه درجه بندی آن شامل عالی)

 م خواهد شد.باشد. ارزشیابی از پیشرفت یادگیری توسط دانشجو و استاد بالینی مربوطه انجا

(، خوب 76/0-1عمومی می باشد كه درجه بندی آن شامل عالی)  مربوط به چک لیست ارزشیابی -3جدول شماره 

نمره(می باشد. ارزشیابی این چک لیست توسط دانشجو و استاد 0-25/0( و ضعیف )26/0-5/0(، متوسط )75/0-51/0)

 بالینی مربوطه انجام خواهد شد.

(، 76/0-1می باشد كه درجه بندی آن شامل عالی) فعالیت های آموزشیه ارزشیابی تکالیف و مربوط ب -4جدول شماره 

نمره( می باشد. این قسمت نیز توسط دانشجو و استاد بالینی 0-25/0( و ضعیف )26/0-5/0(، متوسط )51/0-75/0خوب )

 مربوطه تکمیل خواهد شد. 

به همراه نمره آزمون پایان  4-3-2نمرات كسب شده از جداول  مربوط به اجزاء ارزشیابی می باشد كه -5جدول شماره 

 دوره و فعالیت های ویژه دانشجو )ابتکار، خالقیت،گزارش موارد و مطالب تازه و غیره .....( در آن لحاظ گردیده است.
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 شرح وظایف دانشجو در ارتباط با مقررات درون بخش

عصر( در بخش حضور  14صبح لغایت  7:30ود و خروج )ساعت دانشجو موظف است طبق زمان تعیین شده برای ور -

 یابد و زمان تعیین شده برای حضور در برنامه های آموزشی و صرف چای و غذا و ... را رعایت نماید.

 در گزارش روزانه تعویض نوبت كاری )تحویل و تحول بخش( شركت نماید. -

عدم استفاده از زیورآالت، آرایش و ...(  ه نگه داشتن ناخن وكوتا)ظاهری آراسته متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشجو  -

 .داشته باشد

 سرمه ای، روپوش و شلوار سفید، مقنعه شناسایی )استفاده از اتیکتپوششی مناسب بر طبق ضوابط دانشکده  -

 ار جین(كفش ساده، عدم استفاده از شلو مشکی یا سرمه ای )برای پسران(،و شلوار  سفید و روپوش)برای دختران( 

 .داشته باشد

 اصول كنترل عفونت و تفکیک زباله را به نحو صحیح رعایت نماید.  -

 در استفاده از وسایل و ملزومات الزم برای اجرای پروسیجرها اصول صرفه جویی را رعایت نماید. -

اجازه نموده از استاد بالینی/ سرپرستار/ مسئول بخش كسب  جهت اجرای هر گونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل -

 نماید. زیر نظر مربی اجرا را جرهای پرستارییپروسكلیه  و

 تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد.  -

فقط با كسب مجوز  انعنوهر تحت بخش خروج از حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزی الزامی است.  -

  از استاد مربوطه میسر می باشد.

 

 شرح كارآموزی:

كارآموزی دانشجو در بالین بیمار و بر اساس نیاز وی، روشهای پرستاری را به مرحله اجرا در می آورد و به این  ایندر 

ترتیب در محیط واقعی آموخته های نظری و عملی خود را به كار خواهد گرفت. در این كارآموزی اجرای روشهای 

ز انتقال عفونت، بررسی عالیم حیاتی، پذیرش، انتقال و پیشگیری اارتباط با مددجو و خانواده وی، پرستاری شامل 

ترخیص، حركت دادن و تأمین آسایش و بهداشت فردی بیمار و ...بر اساس سر فصل درس اصول و فنون مد نظر می 

 باشد. 

  هــدف كلــی:

  مختلف پروسیجرهای اجرای در مهارت كسب و بیمار از مراقبت اصول با آشنایی 
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   به اهداف زیر دست یابد:فراگیر انتظار می رود كه در پایان دوره از  :ویژهاهداف 

 آشنا گردد. بخش، پرونده و كاردكس در موجود تجهیزات و ها دستگاه بخش، با بیمارستان، .1

 را در صورت لزوم به درستی مورد استفاده قرار دهد. پزشکی اختصارات و اصطالحات .2

دفع صحیح وسایل آلوده و نوک تیز و ... را هنگام مراقبت  روش های كنترل عفونت شامل شستشوی دست ها، .3

 از مددجو به كار ببندد.

  .نماید مرتب صحیحی طرز به را مددجو واحد .4

را با توجه  دندان و ...( و دهان از مراقبت -)حماممددجو  فردیروشهای كمک به حفظ و نگهداری بهداشت  .5

 .اجرا نمایدبه شرایط مددجو 

را بکار ) استفاده از كیف یخ، كیسه آب گرم، المپ گرما، تن شویه و ...( یله سرما و گرما اقدامات درمانی بوس .6

 .ببرند

 .اجرا نماید صحیح نحو به )بر اساس نیاز( را بیمار وضعیت تغییر انواع .7

انتقال، جابه  بستری، در هنگام(حفظ گرما و ...پوشش و  )نرده كنار تخت و ویلچیر،احتیاطات مربوط به ایمنی .8

 . را رعایت كند مددجوجایی 

 و هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش نماید.  ثبت نموده و كنترل صحیحبه روش  را حیاتی عالیم .9

 روتین )خون، ادرار و مدفوع( آشنا شود.یافته های آزمایشگاهی با  .10

تأكید بر مراقبت های الزم جهت پیشگیری از بروز عوارض ناشی از بی حركتی و بستری طوالنی مدت )با  .11

 پیشگیری از زخم بستر( را انجام دهد. 

 انجام دهد.  مربوطه اصول رعایت با زخم و پانسمان را از مراقبت .12

 نماید. طرف را بر طبیعی راه از دفع ادرار و مدفوع نیازهای .13

 و ...( به عمل آورد.NPO  ،NGT) مراقبتهای الزم جهت برطرف كردن نیازهای تغذیه ای مددجو .14

 ترخیص آشنا گردد. و انتقال پذیرش، لفمخت با مراحل .15

 متفاوت را بشناسد.با غلظت های مختلف محلولهای و سرم ها  .16

 آن را تنظیم نماید. و قطرات را اجرا سرم درمانی  .17

 از مسیرهای های داخل وریدی بیمار مراقبت صحیح به عمل بیاورد. .18

   . و تزریقی( اجرا نماید دستورات داروئی را به روش های مختلف ) خوراكی/ موضعی/ استنشاقی .19

 اجرا نماید.به نحو صحیح را  (… و ماسک -)سوند اكسیژن تراپیجهت  مراقبت الزم .20

در صورت فراهم شدن موقعیت، مراقبت الزم جهت سوند گذاری معده )آماده كردن وسایل، مشاهده سوند  .21

 گذاری، خارج نمودن سوند( را اجرا نماید.

قبت الزم جهت سوند گذاری مثانه )آماده كردن وسایل، شستشوی پرینه، در صورت فراهم شدن موقعیت، مرا .22

 ( را اجرا نماید.فولی مشاهده سوند گذاری، خارج نمودن سوند
 

 * الزم به ذكر است كه كلیه اقدامات مذكور با حضور و نظارت مستقیم استاد بالینی مربوطه انجام خواهد شد.
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 گامهای كارآموزی:

 گامها جزئیات گام ها

دفع  / دست شستشوی /آشنا شدن دانشجویان با بیمارستان، بخش، نحوه كار، امکانات و وسایل آن اول

نحوه  /آشنایی با پرونده، كاردكس  /صحیح وسایل آلوده و رعایت تفکیک زباله عفونی و غیر عفونی

 ارتباط با بیمار و خانواده 

پشت ،حمام  ماساژ شویه، فردی )دهان بهداشت های مراقبت انجام /مددجو واحد كردن مرتب دوم

بکارگیری احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال و بستری) استفاده از / و ....( بیمار در صورت لزوم دادن

 حیاتی عالیم كنترل و ثبت / نرده كنار تخت و...(

وی زخم شستش /درمانی گرما و درمانی سرما كاربرد /ترخیص -انتقال -آشنا شدن با فرآیند پذیرش سوم

 طبیعی  راه از و مدفوع ادرار دفع نیازهای كردن طرف بر /و تعویض پانسمان

 مشاهده  سوندگذاری مثانه، خارج  مختلف/ طرق اكسیژن از تأمین نحوة  /بیمار وضعیت تغییر انواع چهارم

 سوند مثانه و مراقبت از آن كردن

اجرای  /نایی با یافته های آزمایشگاهیآش /سوند معده كردن خارج /مشاهده لوله گذاری معده پنجم

درمانی )خوراكی، موضعی، استنشاقی، عضالنی، زیر جلدی، داخل جلدی،  دارو های روش انواع

 وریدی(     

پیشگیری از عوارض بی  /كنترل مسیر وریدی از نظر فلبیت  /تعویض ست تزریق /آماده كردن سرم ششم

 حركتی

 ارزشیابیو  قبلده اجرای اقدامات آموزش داده ش هفتم

 ارزشیابیو  قبلده اجرای اقدامات آموزش داده ش هشتم

 

* الزم به ذكر است كه با وارد شدن به هرگام، گامهای پیشین تکرار خواهند شد و در صورتیکه اجرای 

یک گام در یک روز میسر نباشد گامهای بعدی جایگزین و اجرا می گردد و در روزهای بعد با فراهم 

 شدن موقعیت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد. 
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 مواردی كه با عالمت ستاره مشخص شده اند نیازمند اجرای همیشگی می باشند و محدود به یک بار نمی باشند. -* 

 فعالیت های یادگیری )عمومی و اختصاصی ( -1شماره جدول 

 تاریخ فعالیتهای یادگیری
امضاء استاد 

 بالینی
 مالحظات

بخش،  در موجود تجهیزات و ها دستگاه بخش، آشنایی با بیمارستان،

 و كاردكس  پرونده
   

     *كاربرد اصطالحات در گزارش دهی شفاهی و بحث ها و كنفرانس ها

    با یافته های آزمایشگاهی روتینآشنایی 

قبل و بعد از هر پروسیجر و دفع صحیح وسایل آلوده  شستشوی دست ها

  *و رعایت تفکیک زباله عفونی و غیر عفونی
   

    *ارتباط با مددجو و خانواده 

    *مرتب كردن واحد مددجو

    (دندان و ... و دهان از مراقبت )حمام،مددجو  فردیبهداشت اجرای 

    درمانی گرما و درمانی سرما كاربرد

    بیمار بر اساس نیاز مددجو وضعیت تغییر

    *بکارگیری احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال/ استفاده از نرده كنار تخت

     موارد غیر طبیعیحیاتی و گزارش  ثبت عالیم و كنترل

"    "    "    "    "    "    "    "    

"    "    "    "    "    "    "    "    

"    "    "    "    "    "    "    "    

"    "    "    "    "    "    "    "    

"    "    "    "    "    "    "    "    

شستشوی زخم و تعویض پانسمان  پگ كردن ست پانسمان با توجه به 

 شرایط بخش و فراهم بودن موقعیت
   

) دادن *طبیعی راه از ادرار و مدفوع دفع نیازهای كردن طرف بر بررسی و

 (لگن و یورینال
   

    *كردن نیازهای تغذیه ای طرف بررسی و بر

    ترخیص مددجو و انتقال آشنایی با پذیرش،

تنظیم صحیح قطرات و  آماده كردن سرم )میکروست و ماكروست(، محاسبه

 آنسرعت جریان 
   

"    "    "    "    "    "    "    "    
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الزم به ذكر است اجرای دارو داخل وریدی در ابتدا توسط استاد بالینی مربوطه اجرا می شود و پس از چند بار مشاهده توسط  *

 دانشجو اجرا خواهد شد. 
 

  

 

 

 ادامه فعالیتهای یادگیری

 تاریخ
امضاء استاد 

 بالینی
 مالحظات

    تبدیل تزریق مداوم محلول وریدی به تزریق متناوب ) هپارین الک (

"    "    "    "    "    "    "    "    

تعویض كنترل مسیر وریدی از نظر فلبیت و در صورت نیاز، اطالع و پیگیری 

 آنژیوكت
   

"    "    "    "    "    "    "    "     

"    "    "    "    "    "    "    "    

    اجرای داروی خوراكی/ موضعی/ استنشاقی

"    "    "    "    "    "    "    "    

    اجرای داروی داخل عضالنی/ زیر جلدی/ داخل جلدی/ داخل وریدی

"    "    "    "    "    "    "    "    

اقدامات پیشگیری از بی حركتی)تشویق به تغییر وضعیت و حركت در بستر 

و تکان دادن انگشتان پا/ آموزش ورزشهای ایزومتریک و ایزوتونیک در 

 تخت/ تمرین تنفسی(

   

"    "    "    "    "    "    "    "    

    اجرای اكسیژن تراپی و مراقبت های آن

نمودن سوند فولی و مراقبت از آن )شستشوی پرینه و ...( در صورت   خارج

 فراهم شدن موقعیت در بخش
   

    مشاهده سوندگذاری مثانه در صورت فراهم شدن موقعیت در بخش

    معده در صورت فراهم شدن موقعیت در بخش نمودن سوند  خارج

    عیت در بخشمشاهده لوله گذاری معده در صورت فراهم شدن موق
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-25/0( و ضعیف )26/0-5/0(، متوسط )51/0-75/0(، خوب )76/0-1عالی)بصورت  استاد بالینیمحدوده ارزشیابی توسط دانشجو و  - 1

 خواهد بود.نمره(0

 تخصصی چک لیست ارزشیابی -2جدول شماره 

 فعالیتهای یادگیری اهداف رفتاری
ارزشیابی 

 دانشجو از خود 

بی ارزشیا

  1استاد بالینی
 مالحظات

 تجهیزات و ها دستگاه بخش، دانشجو با بیمارستان،

وكاردكس آشنا گردد و در  بخش، پرونده در موجود

 مواقع لزوم بکار گیرد.

 تجهیزات و ها بیمارستان، بخش، دستگاه آشنایی با

 وكاردكس  بخش، پرونده در موجود
  

 

لزوم به  را در صورت پزشکی اختصارات و اصطالحات 

 درستی مورد استفاده قرار دهد.

كاربرد اصالحات در گزارش دهی شفاهی و بحث ها و 

 كنفرانس ها
  

 

    آشنایی با یافته های آزمایشگاهی روتین  با یافته های آزمایشگاهی روتین آشنا گردد

روش های كنترل عفونت شامل شستشوی دست ها، 

را هنگام  دفع صحیح وسایل آلوده و نوک تیز و ...

 مراقبت از مددجو را به كار ببندد.

قبل و بعد از هر پروسیجر و دفع  شستشوی دست ها

صحیح وسایل آلوده و رعایت تفکیک زباله عفونی و غیر 

 عفونی

   

  .نماید مرتب صحیحی طرز به را مددجو واحد

تخت راحت و كردن  آماده مرتب كردن واحد مددجو/ 

 /و به پهلو و باال به پائینایمن اشغال شده به روش پهل

 تخت قبل و بعد از عمل

   

 فردیروشهای كمک به حفظ و نگهداری بهداشت 

 را با توجه به شرایط مددجو بکار بندد. مددجو 

 دهان از مراقبت -)حماممددجو  فردیبهداشت اجرای 

 دندان( و

   

و  اقدامات درمانی بوسیله سرما و گرما را بکار ببرند

 نمایش عمالً را درمانی گرما و درمانی سرما كاربرد

  .دهد

    درمانی گرما و درمانی سرما كاربرد

 به صحیح نحو به را بیمار وضعیت تغییر انواع

 .آورد در نمایش

    بیمار بر اساس نیاز مددجو وضعیت تغییر

 )نرده كنار تخت و ویلچیر، احتیاطات مربوط به ایمنی

انتقال،  بستری، امدر هنگ (حفظ گرما و ...پوشش و 

 . را رعایت كند مددجوجابه جایی 

بکارگیری احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال/ استفاده از 

 نرده كنار تخت

   

و  نماید ثبت و كنترل صحیحبه روش  را حیاتی عالیم

 هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش نماید.

    حیاتی ثبت عالیم و كنترل

 مربوطه اصول رعایت با را زخم و پانسمان از مراقبت

 انجام دهد. 

تعویض پانسمان و گزارش مشاهدات و پگ كردن ست 

 پانسمان در صورت فراهم موقعیت در بخش

   

 طرف را بر طبیعی راه از مدفوع دفع ادرار و نیازهای

 نماید.

 از مدفوع  دفع ادرار و نیازهای كردن طرف بررسی و بر

 لو  دادن لگن و یورینا طبیعی راه
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ین قسمت با یک ا، نمره 23می باشد و بنابر این جهت محاسبه امتیاز كمتر از  10 نمره در این بخش، معادل 23توضیح اینکه كسب امتیاز  - *

بود. سپس این  نمره خواهد 10از  70/8كسب نماید، نمره وی  23از  20دانشجویی امتیاز  تناسب ساده محاسبه می گردد. به عنوان مثال اگر 

({ جمع نمره 2م ( ، فعالیت های آموزشی و  امتحان پایان دوره )هر كدانمره 6نمره با نمرات كسب شده از سایر قسمتها }  ارزشیابی عمومی)

 گردیده و نمره كلی دانشجو ارائه خواهد شد.

 فعالیتهای یادگیری اهداف رفتاری
ارزشیابی 

 دانشجو از خود 

ارزشیابی 

 استاد بالینی 
 مالحظات

    كردن نیازهای تغذیه ای  طرف بررسی و بر نماید. طرف را بر نیازهای تغذیه ای مددجو

 ترخیص و انتقال پذیرش، مختلف با مراحل

 آشنا شود

 و نتقالا پذیرش، مختلف آشنا بودن با مراحل

 ترخیص مددجو

   

مختلف را بشناسد و وسایل الزم  یسرم ها

آن را  و قطرات را  آماده مایع درمانی جهت

 تنظیم نماید.

آماده كردن سرم )میکروست و ماكروست( و  -

 تنظیم سرعت جریان مایع سرم

   

تبدیل تزریق مداوم محلول وریدی به تزریق  -

 متناوب ) هپارین الک (

   

یرهای وریدی بیمار مراقبت صحیح به از مس

 عمل بیاورد

كنترل محل مسیر وریدی از نظر فلبیت و  تاریخ 

انقضاء  و در صورت نیاز اطالع و پیگیری تعویض 

 آنژیوكت

   

دستورات داروئی را به روش های مختلف 

)خوراكی/ موضعی/ استنشاقی و تزریقی( 

 اجرا نماید  

    نشاقیاجرای داروی خوراكی/ موضعی/ است

اجرای داروی  وریدی/  عضالنی/ زیر جلدی/ داخل 

 جلدی 

   

مراقبت های الزم جهت پیشگیری از بروز 

ناشی از بی بعد از عمل جراحی عوارض 

حركتی و بستری طوالنی مدت را انجام دهد 

. 

تشویق به تغییر وضعیت و حركت در بستر و  -

ک تکان دادن انگشتان/ آموزش ورزشهای ایزومتری

 و ایزوتونیک در تخت  

   

 ادراری را بر سوند راه از ادرار دفع نیازهای

سوند فولی و  نماید )خارج نمودن  طرف

 مراقبت های الزم ( 

و شستشوی پرینه  نمودن سوند فولی/   خارج

 مراقبت از  سوند مثانه

   

را  تراپی اكسیژنجهت وسایل مورد نیاز 

 پیآماده كرده و پروسیجر اكسیژن ترا

به نحو صحیح را  (… و كاتتر -ماسک -)سند

 اجرا نماید.

    اجرای اكسیژن تراپی

 خطر بی و صحیح نحو به را معده سوند

 .نماید خارج

    معده نمودن سوند  خارج

    :(نمره كل 50%) *نمره10امتیاز كسب شده معادل  23
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 عمومی چک لیست ارزشیابی -3جدول شماره 

   موارد ارزشیابی
ارزشیابی دانشجو 

 از خود

ارزشیابی استاد 

 1بالینی 
 مالحظات

 آراستگی ظاهر

 ) رعایت موازین اسالمی، یونیفرم مناسب طبق مقررات دانشکده، نصب اتیکت و بهداشت فردی (
  

 

 وقت شناسی

زمان ورود و خروج و ساعات مصرف چای و ناهار، حضور تمام وقت و بدون غیبت، انجام تکالیف در زمان )رعایت 

 مناسب(

  

 

 مسؤولیت پذیری

شارکت فعال در بحث م )احساس مسؤولیت در قبال بیمار، بخش و تکالیف محوله، عالقمندی به یادگیری و

 گروهی و کنفرانس(

  

 

مددجو و خانوادهمهارت در برقراری ارتباط با   

) رعایت حریم خصوصی و فاصله مناسب ارتباطی، برخورد با خوشرویی و مالیمت، احترام به فرهنگ و آداب و 

(صول اخالقی و انسانی در برخورد با بیمارا رعایت رسوم بیمار،  

  

 

 برقراری ارتباط مؤثر درمانی با استاد بالینی و تیم درمان

احترام، شرکت در تغییر و تحویل شیفت،  همکاری در انجام فعالیتهای گروهی، رعایت )برخورد با خوشرویی و 

 سلسله مراتب و مشورت در امور در صورت لزوم(

  

 

 رفتار و كردار و  انتقاد پذیری

) کنترل احساسات، انعطاف پذیری و پذیرش انتقادات بصورت مؤدبانه و سعی در رفع اشکاالت خود، صداقت و 

جدیت و پشتکار( راستگویی،  

  

 

 صرفه جویی و نگهداری وسایل

)استفاده حداکثر از حداقل امکانات، استفاده از وسایل به نحو صحیح و  قراردان وسیله در جای خود پس از 

 استفاده(

  

 

    :(نمره كل %30)نمره  6امتیاز كسب شده معادل  7
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 :سرپرستارامضای دانشجو:                   امضای استاد بالینی:         امضای مدیر گروه:                امضای 

 

                                                           
 نمره(0-25/0( و ضعیف )26/0-5/0(، متوسط )51/0-75/0(، خوب )76/0-1عالی)بصورت  استاد بالینیه ارزشیابی توسط دانشجو و محدود - 1

 خواهد بود.

  فعالیت های آموزشیتکالیف و    ارزشیابی -4جدول شماره 

   موارد  ارزشیابی
ارزشیابی 

 دانشجو از خود

ارزشیابی استاد 

 1بالینی
 مالحظات

وزانه در مورد اجرای فعالیتهای مراقبتی و آموزشهای ر گزارش دهی

 کتبی( -)شفاهی فراگرفته شده
 

   

نت } آزمایشات روتین )خون، ادرار و مدفوع(، و عفوارائه مطلب بالینی

ل و بعد از بیمارستانی با تأکید به درمان )آنتی بیوتیک ها( و  مراقبتهای قب

 ش{به موارد شایع در هر بخعمل)در بخش جراحی( و سایر مطالب با توجه 

 ، بحث گروهی و ...پرسش و پاسخهمراه با  به شکل كنفرانس

ارائه كنفرانس   

ها از روز 

چهارم  لغایت 

 هفتم

   )سرم ها(ارائه مطلب دارویی 

    :(نمره كل %10)نمره  2امتیاز كسب شده معادل  3

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

 
ل نمره ک موضوع ارزیابی  نمره کسب شده  

(نمره کل 30%)نمره  6 ارزشیابی عمومی    
(نمره کل 50%)نمره  10 ارزشیابی اختصاصی    
(نمره کل 10%)نمره  2 امتحان پایان دوره    

(نمره کل 10%)نمره  2 فعالیت های آموزشی    
زارش اخالقی، گ های سناریو فعالیت ویژه: ) ابتکار، خالقیت، ثبت

 تازه و غیره .....( موارد و مطالب

 %5نمره تشویقی ) 1حداکثر :

(نمره کل  

 

 

  نمره کل 
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 اخالقی های سناریو ثبت

ا در ضمن كار مراقبت از بیمار با است. شاید شم پرستاری كار ˝خصوصا كاری هر الینفک جزء اخالق

بخش  این آن عمل از نظر شما زیر سئوال بوده است. در درستی یا نادرستیمواردی مواجه شده اید كه 

 مشاهده خود كار محیط در كه اخالقی ضد یا اخالقی اتفاقات شود، می خواسته شما از  Log Bookاز

نمایید. به عنوان مثال اگر خواسته ها و تمایالت  تثب یک سناریو قالب در نام ذكر بدون را اید نموده

در  caseبیمار, وضعیت معیشتی, اعتقادات فرهنگی, نظر خانواده بیمار و یا مستندات پزشکی مرتبط با 

 تحلیل و تصمیم گیری اخالقی مسئله اخالقی مورد نظر تاثیر دارد آنها را به نحو روان و گویا شرح دهید. 

 : اخالقی سناریو

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 :شما نظر اظهار

..................................................................................................................................................................... 
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اهداف درسی دوره - پیوست  
 

 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 روش آموزش

سطح 

 یادگیری
 روش ارزشیابی حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری

 بخش، دانشجو بابیمارستان، 

 در موجود تجهیزات و ها دستگاه

وكاردكس آشنا  بخش، پرونده

 گردد. 

بیمارستان / 

 بخش

با  ضیحیتو روش

استفاده از پرونده 

و كاردكس، 

 و ها دستگاه

 موجود تجهیزات

 بخش در

 

فهمیدن در حیطه 

 شناختی

 

آشنایی با بیمارستان)دفتر پرستاری، 

رختکن، كتابخانه، بخشهای اورژانس، 

درمانگاه، واحدهای اداری و تشخیصی 

 مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و ...(،

 و ها پرسنل، دستگاه  بخش،

 بخش، پرونده در موجود یزاتتجه

 وكاردكس 

 واحدهای اصلی  بیمارستان را بشناسد -

شماره اتاق و تختهای بیماران تحت  -

 مراقبت خود را  را بداند

جای وسایل و تجهیزات را بداند و در  -

 موقع لزوم براحتی پیدا نماید

 اوراق پرونده را براحتی بشناسد  -

پرسش و پاسخو 

عملکرد  مشاهده

 شجودان

را  پزشکی اختصارات و اصطالحات

در صورت لزوم به درستی مورد 

 استفاده قرار دهد.

بالین بیمار/ 

بخش/ اتاق 

 كنفرانس

 و پرسش روش

و توضیحی  پاسخ

استفاده از   با

پرونده و كاردكس 

و پروسیجر بوک 

 بخش و ...

به كار بستن در 

 حیطه شناختی

 

كاربرد اصطالحات در گزارش دهی 

 حث ها و كنفرانس هاشفاهی و ب

% پرونده را بدون اشکال بخواند و  80تا 

در  پزشکی اختصارات و از اصطالحات

گزارش دهی شفاهی و بحث ها و 

 كنفرانس ها استفاده نماید

عملکرد  مشاهده

دانشجو/ آزمون 

 كتبی و شفاهی

با یافته های آزمایشگاهی روتین 

 آشنا گردد

بالین بیمار/ 

بخش/ اتاق 

 كنفرانس

 و پرسش شرو

و توضیحی  پاسخ

استفاده از   با

 پرونده 

فهمیدن در حیطه 

 شناختی

 

 آشنایی با یافته های آزمایشگاهی
% یافته های آزمایشگاهی را  90تا 

 بشناسد.

آزمون كتبی و 

 شفاهی

                                                           

 - رتیب تحركتی به  - وانیمنظور از سطح یادگیری در حیطه شناختی به ترتیب شامل سطوح دانش، فهمیدن، به كار بستن، تحلیل، تركیب و قضاوت و ارزشیابی ؛ در حیطه ر

 دریافت و توجه كردن،شامل سطوح مشاهده و تقلید، اجرای عمل بدون كمک، دقت در عمل، هماهنگی حركات و عادی شدن عمل ؛ و در حیطه  عاطفی به ترتیب شامل سطوح 

 پاسخ دادن، ارزش گذاری، سازماندهی ارزش ها و تبلور ارزش های سازمان یافته در شخصیت می باشد.
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 یروش ارزشیاب حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری سطح یادگیری روش آموزش

 صحیح و طرز به را مددجو واحد

  .نماید طور مستقل مرتبب
 بالین بیمار

و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 مرتب كردن واحد مددجو -

با توجه به  تخت راحت و ایمنكردن  آماده -

 نیاز مددجو

 به را مددجو همیشه واحد

 .نماید مرتب صحیحی طرز
 عملکرد  هدهمشا

روش های كنترل عفونت شامل 

شستشوی دست ها، دفع صحیح 

وسایل آلوده و نوک تیز و ... را 

طور بهنگام مراقبت از مددجو 

 مستقل به كار ببندد.

بخش 

 بیمارستان

و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای  -

عمل بدون كمک 

در حیطه روانی 

 حركتی

سیجر قبل و بعد از هر پرو شستشوی دست ها

و دفع صحیح وسایل آلوده و رعایت تفکیک 

 زباله عفونی و غیر عفونی

همیشه روش های كنترل 

عفونت را هنگام مراقبت از 

 مددجو  به كار ببندد.

 عملکرد  مشاهده

روشهای كمک به حفظ و نگهداری 

 -)حماممددجو  فردیبهداشت 

را با  دندان و...( و دهان از مراقبت

طور ب و توجه به شرایط مددجو

 مستقل اجرا نماید

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 -)حماممددجو  فردیبهداشت اجرای 

 دندان و...( و دهان از مراقبت

حداقل برای یک مددجو 

دندان  و دهان از مراقبت

)دهانشویه( و حمام را اجرا 

  نماید.

 عملکرد  مشاهده

 اقدامات درمانی بوسیله سرما و گرما

 .بکار ببرند طور مستقلب را

 

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 استفاده از كیسه آب گرم و كیف یخ  -

 سشوار برای ترمیم پوست استفاده از -

 استفاده از چراغ گرما  -

مددجو در انجام كمک به  در صورت لزوم -

 حمام نشیمنگاهی 

  در صورت لزومانجام كمپرس گرم و سرد  -

در جهت كاهش درجه حرارت بدن  تن شویه -

  صورت لزوم

درمانی را   گرما و درمانی سرما

برای حداقل یک مددجو 

 اجرا نماید. مراقبت

 عملکرد مشاهده

  



 
 

18 
 
 

 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 روش ارزشیابی حداقل های یادگیری یتهای یادگیریفعال سطح یادگیری روش آموزش

رابا توجه  بیمار وضعیت تغییر انواع

اجرا  صحیح نحو به شرایط بیمار به

 نماید.

 بالین بیمار
و   توضیح روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

مددجو در تخت ) حركت به باال  ندوجابجا نم -

، ف در چند مرحله، نشستنی تخت ، به یک طر

 غلطاندن همزمان در یک راستا (

در صورت لزوم كمک به مددجوی نیازمند در  -

 (OOB)راه رفتن 

مدد جو از تخت به صندلی و صندلی  نتقالا -

 چرخدار و برانکار و بلعکس 

پوزیشن های مختلف با توجه به تغییر  -

به  وضعیت مددجو ) نشسته، نیمه نشسته،

( و مراقبت و ... ه، به شکم خوابیدهپشت خوابید

  های الزم در هر پوزیشن

بیمار بر اساس  وضعیت تغییر

نیاز مددجو را  برای حداقل یک 

 مددجو اجرا نماید.

 عملکرد مشاهده

)نرده كنار احتیاطات مربوط به ایمنی

حفظ گرما و ... پوشش و  تخت و ویلچیر،

انتقال، جابه جایی  بستری، در هنگام( 

 . رعایت كندطور مستقل را ب مددجو

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

 حیطه روانی حركتی

بکارگیری احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال/ 

 استفاده از نرده كنار تخت و ...

 احتیاطات مربوط به ایمنیهمیشه 

 .را رعایت كند مددجو
 عملکرد مشاهده

طور مستقل ب ار حیاتی عالیم

 نماید. ثبت و كنترل
 بالین بیمار

و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 حیاتی ثبت عالیم و كنترل

بیمار  6حیاتی  حداقل عالیم -

 نماید. ثبت و كنترل را

هرگونه موارد غیر  همیشه - 

 طبیعی را گزارش نماید.

 عملکرد مشاهده

 رعایت با را زخم و پانسمان زا مراقبت

انجام طور مستقل بمربوطه و  اصول

 دهد. 

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

 حیطه روانی حركتی

 شستشوی زخم و تعویض پانسمان  -

گزارش مشاهدات زخم پس از اجرای پانسمان و  -

 در صورت لزوم ثبت آن

بق مقررات بخش پگ كردن و در صورت لزوم و ط -

 ست پانسمان 

یک مورد پانسمان بیمار را  حداقل

تعویض نموده و سپس طبق 

مقررات بخش و در صورت فراهم 

بودن موقعیت ست آن را  پگ 

 نماید.

 

 عملکرد مشاهده
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 بیروش ارزشیا حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری سطح یادگیری روش آموزش

 راه از دفع ادرار و مدفوع نیازهای

 طرف برطور مستقل برا  طبیعی

 نماید.

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 دفع نیازهای كردن طرف بررسی و بر -

 طبیعی راه از ادرار و مدفوع

 دادن لگن و یورینال-

 دفع ادرار و همیشه نیازهای

 طرف را بر طبیعی راه از مدفوع

 نماید.

 عملکرد مشاهده

طور برا  نیازهای تغذیه ای مددجو

 نماید. طرف برمستقل 
 بالین بیمار

و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

 كردن نیازهای تغذیه ای طرف بررسی و بر
تغذیه ای  همیشه نیازهای

 نماید. فطر را بر مددجو
 عملکرد مشاهده

 انتقال پذیرش، مختلف با مراحل

 .ترخیص آشنا شود و

بخش 

 بیمارستان

و  توضیحی روش

در صورت لزوم 

 نمایش عملی

فهمیدن در حیطه 

 شناختی

 

) معرفی خود و پذیرشبا فرآیند آشنایی  -

پزشک درمانگر بیمار، تعیین شماره اتاق و 

حویل تخت بیمار، دادن لباس بیمارستان و ت

گرفتن لباس و اشیاء قیمتی، ثبت پرونده و 

دفتر پذیرش، دستورات پزشک و گزارش 

 پرستاری و  آموزش بدو ورود و ...( 

)به بخش دیگر یا انتقال با فرآیندآشنایی  -

واحدهای مختلف سونوگرافی و رادیولوژی و 

)دستور  ترخیص با فرآیندآشنایی  - ...( 

ش زمان پزشک ، گزارش پرستاری و  آموز

ترخیص،   برگه خروج،  خارج نمودن كلیه 

 مددجو اتصاالت بیمار و ...( 

 انتقال پذیرش، مختلف مراحل

 را توضیح دهد. ترخیص و
 پرسش و پاسخو 
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 روش ارزشیابی حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری سطح یادگیری روش آموزش

روش های دستورات داروئی را به 

مختلف ) خوراكی/ موضعی/ 

با كمک مربی استنشاقی و تزریقی( 

 اجرا نماید  

 /بالین بیمار

بخش 

 بیمارستان

و  توضیحی روش

نمایش عملی و 

 پاسخ و پرسش

به كار بستن در   -

 حیطه شناختی

سطح مشاهده  -

و تقلید در حیطه 

 روانی حركتی

محاسبه صحیح  مورد 4حداقل   (6Right) اصل دارو دادن 6رعایت 

 دوز دارویی را انجام داده و

دستورات داروئی را به روش های 

مورد خوراكی/  2مختلف ) 

مورد  2موضعی/ استنشاقی، 

 تزریقی( اجرا نماید.  

عملکرد  مشاهده

 دانشجو

كارت و كاردكس و پرونده جهت كنترل 

 از درستی دارو و دوز آناطمینان 

 ویال  از آمپول وكشیدن دارو 

 اجرای داروی خوراكی/ موضعی/ استنشاقی

زیر  /داخل عضالنی وریدی/ اجرای داروی

 داخل جلدی /جلدی

با از مسیرهای های وریدی بیمار 

مراقبت صحیح را به كمک مربی 

 عمل بیاورد

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح مشاهده و 

تقلید در حیطه 

 روانی حركتی

 -  كنترل مسیر وریدی از نظر فلبیت و

 -72تاریخ انقضاء و در صورت زمان بیش از 

ساعت گزارش و پیگیری برای تعویض   48

 نمودن آن

از نظر  مسیر وریدیهمیشه 

مورد  3فلبیت كنترل و  حداقل 

تعویض آنژیوكت را مشاهده 

 نماید.

 عملکرد مشاهده

 وسایل الزم جهتبا كمک مربی 

 صحیح نحوه اده،تراپی را آم سرم

دهد و  نمایش عمالً را سرم محاسبه

 آن را تنظیم نماید. قطرات

 /بالین بیمار

بخش 

 بیمارستان

و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح مشاهده و 

تقلید در حیطه 

 روانی حركتی

 آماده كردن سرم  -

 تنظیم سرعت جریان مایع سرم  -

 استفاده از میکروست و تنظیم قطرات آن  -

تزریق مداوم محلول وریدی به تبدیل  -

 تزریق متناوب ) هپارین الک ( 

حداقل یک مورد سرم را آماده   -

نموده و مقدار آن در یک شیفت و 

 تعداد قطرات آن را محاسبه نماید.

را میکروست  حداقل یک مورد -

آماده  نموده و تعداد قطرات آن را 

 محاسبه نماید.

تزریق مداوم  مورد2حداقل  -

 نماید. هپارین الک  یدی بهمحلول ور

عملکرد/  مشاهده

آزمون كتبی و 

 شفاهی

لوله گذاری سوند معده را مشاهده 

 نماید 
 بالین بیمار

و  توضیحی روش

 مشاهده ای

سطح مشاهده و 

تقلید در حیطه 

 روانی حركتی

مشاهده لوله گذاری معده در صورت  -

 فراهم بودن موقعیت در بخش

در  در صورت فراهم بودن موقعیت

بخش حداقل یک بار لوله گذاری 

 سوند معده را مشاهده نماید.

 عملکرد مشاهده

                                                           
 1. Patient  2. Route  3. Dose   4. Time   5.Medication   6. documentation  
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری
 روش ارزشیابی حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری سطح یادگیری روش آموزش

 بی و صحیح نحو به را معده سوند

 .نماید خارج خطر و با كمک مربی
 بالین بیمار

 و توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح مشاهده و 

تقلید در حیطه 

 روانی حركتی

 معده نمودن سوند  خارج
 را معده حداقل یک بار سوند

 .نماید خارج
 عملکرد مشاهده

مراقبت های الزم جهت پیشگیری 

بعد از عمل جراحی از بروز عوارض 

ناشی از بی حركتی و بستری 

طور مستقل و در بطوالنی مدت را 

 دهد .انجام حضور مربی 

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

تشویق به تغییر وضعیت و حركت در بستر  -

 و تکان دادن انگشتان پا

بیمار بی نواحی تحت فشار برای  ماساژ -

 حركت

آموزش ورزشهای ایزومتریک و ایزوتونیک  -

 در تخت ROMدر محدوده 

 نفسیتمرین ت -

حداقل دو مورد مراقبت های 

الزم جهت پیشگیری از بروز 

ناشی بعد از عمل جراحی عوارض 

از بی حركتی و بستری طوالنی 

 مدت را انجام دهد .

عملکرد/  مشاهده

آزمون كتبی و 

 شفاهی

 سوند راه از ادرار دفع نیازهای

  طرف بربا نظارت مربی ادراری را 

خارج  ،شستشوی پرینهنماید )

ن سوند فولی و مراقبت های نمود

 الزم( آورد. 

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

شستشوی پرینه برای مددجو دارای  -

 سوند فولی 

 نمودن سوند فولی  خارج -

مشاهده سوندگذاری در صورت فراهم  -

 بودن موقعیت در بخش

الزم را از همیشه  مراقبت های  -

 سوند فولی به عمل آورد.

در صورت فراهم بودن موقعیت  -

در بخش حداقل یک مورد 

 سوندگذاری را مشاهده  نماید. 

حداقل یک مورد سوند فولی را  -

 .نماید خارج

 عملکرد مشاهده

 اكسیژنجهت وسایل مورد نیاز 

را آماده كرده و پروسیجر  تراپی

 (… و ماسک -)سوند اكسیژن تراپی

اجرا  طور مستقلب و به نحو صحیحا ر

 نماید.

 بالین بیمار
و  توضیحی روش

 نمایش عملی

سطح اجرای عمل 

بدون كمک در 

حیطه روانی 

 حركتی

آماده كردن وسایل مورد نیاز با توجه به  -

 شرایط بیمار

 تنظیم جریان اكسیژن -

 رعایت نکات ایمنی در مورد اكسیژن-

 (… و ماسک -اكسیژن تراپی)سند -

 مراقبت های پرستاری برای قطع اكسیژن -

 اكسیژن تراپیحداقل یک مورد 

 را اجرا نماید. (… و ماسک -)سند
 عملکرد مشاهده

 


