فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

CCU

حضرت
رسول

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

نام مربي

خانم شفیعی

شرح مختصري از كارآموزي:
-1قسمتهاي مختلف بخش وتجهيزات آن شناخته و توضيح دهند.
-2اهداف بستري كردن بيماران در بخش  CCUرا توضيح دهند.
-3كارهاي روتين بخش اعم از آزمايشات ،كنترل  ،VSدادن داروها و  ...را بكار گيرند.
-4بررسي وضعيت بيماران قلبي را توضيح داده و انجام دهند.
-5در مورد انفوزيون سرم  TNGبه بيماران ايسكميك قلبي:
الف :مكانيسم تأثير آنرا در كاهش درد بيماران قلبي بيان نمايند.
ب:نحوه تنظيم قطرات آن را يادگرفته و عمالً محاسبه نمايند.
ج :نحوه  Taperكردن آن را توضيح داده و اجرا نمايند.
د:نحوه انفوزيون آن براساس  CP ،BPبيمار توضيح داده و اجرا نمايند.
-6نحوه خارج كردن بيمار از وضعيت  CBRو  RBRرا يادگرفته و عمالً اجرا نمايند.
-7نحوه تنظيم قطرات سرمهاي دوپامين ،دوبوتامين ،هپارين و  SKرا توضيح داده و اجرا نمايند.
-8اقدامات مقتضي در مورد پيشگيري و درمان عوارض دارويي در مددجويان را انجام دهند.
-9روشهاي مانيتورينگ ريتم قلبي با استفاده از ليدهاي مانيتورينگ  MCL1MCL6و  IIرا توضيح داده و عمالً استفاده نمايند.
-10كرونرهاي مشروب كننده سطوح مختلف قلب را بيان نمايند.
-11نكات مهم ECGنرمال را ياد گرفته و بيان نمايند.
-12تغييرات (عالئم) الكتروكارديوگرافيكي در انواع آنژين و ( )STelevationرا توضيح داده و در  ECGبيماران تشخيص دهند.
-13ليدهاي نشان دهندئه ايسكمي و  MIسطوح extensive ،Antrolateral ،Antroseptal ،Anterior ،septal ،lateral ،Inferior
 RV MI ،posterior ،Anterorدر  ECGرا بيان نمايد.
 14خصوصيات  NSRرا روي  ECGتشخيص دهند.
 AXIS-15قلب را با استفاده از چند روش متفاوت بر روي  ECGمحاسبه نمايند.
 Rate-16قلب را از روي نوار ECGبراي ريتمهاي منظم و غير منظم محاسبه نمايند.
-17روش استاندارد مطالعه  ECGرا روي نوار قلب انجام دهند.
-18مهمترين آريتمي هاي سينوسي ،دهليزي،جانكشنال و بطني را توضح داده و در ECGتشخيص دهند( .براساس  )Caseموجود در بخش).
-19آمادگي و مراقبتهاي قبل ،حسن و بعد از انجام تستهاي مختلف تشخيص قلب را توضيح داده وعمالً بكار گيرند.
-20انديكاسيون ،كنتراانديكاسيون،عوارض و نحوه استفاده از  SKدر بيماران مبتال به آنفاركتوس قلبي را توضيح دهند(.در صورت وجود
Caseكافي عمالً بتوانند استفاده نمايند)
 -21عالئم ،روشهاي تشخيص،درمان و مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتال به آنژين صدري و  MIرا توضيح داده و انجام دهند.
 -22آموزشهاي الزم بيماران ايسكميك قلبي را انجام دهند( .عوامل خطر يا ريسك فاكتور،داروها ،رژيم غذايي ،فعاليت ،پيگيري درمان)

تاريخ

از ساعت

كارهاي انجام شده

تا ساعت

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخشCCU :

از واحدكارورزي درس:

به ارزش

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

اورژانس

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

نام مربي

واحد كارآموزي

خانم بنان شریفی

شرح مختصري از كارآموزي:

-1با مددجويان ارتباط مناسب برقرار نمايند.
 -2پذيش و ترخيص
الف :بيمار در موقع پذيرش ادميت با كمك مربي بتواند مشكالت بيمار را ليست نماييد و آموزش هاي الزم به بيمار بدهد در رابط با
قوانين
ب :ترخيص " وسايل بيماررا تحويل بيمار نماييد مراقبت در منزل آموزش هاي الزم را به بيمار بدهد
 -3عالئم حياتي مددجويان را با روش صحيح كنترل و چارت نمايد
 -4اصول ايمني را جهت دو مددجواجرا نمايد
 -5اصول اكسيژن درماني را جهت يك مددجو شرح و اجرا نمايد.
 -6حداقل يك مددجو را در مراقبت از خود آموزش دهد.
 -7انواع بيماران اورژانسي ليست نماييد براي هر بيماري حداقل چهار مشكل رامطرح و براي هر كدام را ه حل ارائه وسپس انجام
نماييد
 -8وسايل مصرفي و غير مصرفي بخش را بداند و نحوه استفاده و نگهداري وضد عفوني هر كدام را انجام دهد
 -9انواع رژيم هاي غذايي دربخش را توضيح دهد و به بيماران در امر غذا دادن كمك نماييد
 -10داروهاي مصرفي بخش را بتوانددررابطه دسته دارويي "نحوي مصرف "عارضه دارو "مكانيسم اثر دارورا بتواند توضيح و در امر
دادن به پرستار كمك كند
 -11انواع ازمايشات را نام ببرد و انواع نمونه گيري هر ازمايش را توضيح دهد
 -12انواع دسته بندي ترياژ بيماران توضيح دهدو بتواند محل بستري براي بيماران را انجام دهد
 -13آشنايي با روشهاي احياء پايه ( )BLSو پيشرفته ()ALS
 -14روشهاي بازكردن راه هوايي و مراقبتهاي پس از آن
 -15نحوه مراقبت از بيمار دچار تروماي ستون مهره و ثابت سازي اندام
-16آشنايي با مراقبتهاي بيمار دچار  MTو آنژين صدري
-17آشنايي با انواع مسموميتها و مراقبتهاي آن
-18مراقبتهاي پرستاري در زخم و سوختگي
 -19آشنايي با انواع شوك و خونريزي
-20آشنايي با مراقبتهاي پرستاري در فوريتهاي محيطي
نحوه ارزشيابي توسط مربي طبق برگه ارزشيابي كه در اختيار مربي مي باشدكمك پرستار ارزشيابي خواهد شد

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر مربي

امضاء و مهر
سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخش :اورژانس

از واحد كارورزي درس:

به ارزش

واحد
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس

اعالم مي گردد.

نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

بهداشت

مركز بهداشت
اسالمیه

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

نام مربي

بهداشت جامعه

آقاي موسوي

شرح مختصري از كارآموزي:
ارزشيابي تخصصي
موارد ارزشيابي

الف) واكسيناسيون
.1طبق اصول فرايند در ارتباط با مادر و كودك ارتباط برقرار مي كند.
.2قبل از تزريق واكسن ،به طور دقيق سن كودك را محاسبه مي كند.
 .3قبل از تزريق واكسن دست ها را مي شويد.
 .4در كشيدن واكسن زنجيره سرد را رعايت مي كند.
 .5قبل از تزريق واكسن ،به مادر و در صورت نياز به كودك آگاهي مي دهد.
 .6تكنيك آسپتيك را در كشيدن و تزريق واكسن رعايت مي كند.
.7موضع مناسب تزريق واكسن را به خوبي تعيين مي كند.
 .8بطور دقيق اطالعات را وارد دفتر وكارت واكسيناسيون مي كند.
 .9تاريخ مراجعه بعدي براي تزريق واسيناسيون را مشخص مي كند.
.10آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت از موضع تزريق در منزل را به والدين آموزش مي دهد.
ب) بهداشت كودك و واحد پايش
 .1به طور مناسب با كودك ارتباط برقرار مي كند.
 .2معيار هاي پايش رشد كودك شامل قد ،وزن و دور سر را بدرستي كنترل مي كند.
 .3قبل از اندازه گيري معيار هاي پايش رشد به مادر و در صورت امكان به كودك آگااهي هااي الزم را
مي دهد.
 .4معيار هاي اندزه گيري شده را به طور دقيقد كارت كودك و پرونده خانوار ثبت مي كند.
 .5از روي نمودار پايش رشد ،مادر را در جريان كيفيت رشد فيزيكي كودك قرار مي دهد.
 .6در مورد كودكان كم وزن و يا داراي رشد نزولي آموزشهاي الزم را به مادران مي دهند.
 .7اصول مربوط به تغذيه كمكي را به مار آموزش مي دهد.
 .8اهميت ويژه استفاده از شير مادر در طي  4-6ماه اول زندگي را به مادر آموزش مي دهد.
 .9آگاهي هاي الزم را در زمينه مسائل احتمالي ايجاد شده بعد از شروع تغذيه كمكي به مادر مي دهد.
.10زمان شروع قطره هاي مولتي ويتامين و آهن را مي داند و به مادران آموزش مي دهد.
. 11نكات مهم در خصوص مصرف قطره هاي مولتي ويتامين و آهن و ويتامين دي را به مادرانآموزش مي
دهد.
 .12در صورت نيل=از كودك را ارجاع مي دهد.

هميشه

اكثرا

گاهي اوقات

بندرت

1

0.75

0.5

0.25

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

امضاء و مهر مربي

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر
سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخش :مركز بهداشت

از واحدكارورزي درس:

به ارزش

واحد
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس

اعالم مي گردد.

نام و نام خانوادگي

بخش

بيمارستان

داخلی

حضرت
رسول (ص)

دانشجو

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

نام مربي

سالمندان3

آقاي نوروزي

شرح مختصري از كارآموزي:
اهداف رفتاري :دانشجويان بايد قادر باشند :
 )1با مددجو و خانواده وي ارتباط موثر برقرار نمايد( رواني – حركتي)
 )2وضعيت مددجو را به طور جامع ارزيابي نموده و ارائه نمايد( رواني – حركتي)
 )3عالئم حياتي را اندازه گيري نموده و در برگه هاي مخصوص ثبت نمايد( رواني – حركتي)
 )4جذب و دفع مايعات را اندازه گيري نموده و در برگه هاي مخصوص ثبت نمايد( رواني – حركتي)
 )5براي بيمار لوله بيني -معدي گذاشته و تدابير الزم براي پيشگيري يا كنترل عوارض آن را اجرا نمايد( رواني – حركتي)
 )6تكنيكهاي تغذيه ( گاواژ ،گاستروستومي ،ژژنوستومي ) را انجام دهند( رواني – حركتي)
 )7سوند فولي را در شرايط استريل گذاشته و مراقبتهاي الزم را به عمل اورند( رواني – حركتي)
 )8ساكشن به روشهاي مختلف ( حلق ،تراكئوستومي ،اندوتراكئال) را به طور صحيح انجام دهد( رواني – حركتي)
 )9داروها را به روشهاي مختلف ( خوراكي ،تزريقي ،موضعي ،انترال) اجرا نمايد ( .رواني – حركتي)
 )10محلولهاي وريدي را با رعايت تكنيك استريل تزريق نمايد( رواني – حركتي)
 )11محل ورود نيدل را ) ( iv lineاز نظر بروز عوارض بررسي كرده و تدابير الزم را براي پيشگيري يا كنترل اين عوارض
اجرا كند( رواني – حركتي).
 )12در مورد مصرف صحيح داروها و عوارض آنها به بيمار و خانواده او اموزش دهند( رواني – حركتي)
 )13نمونه هاي آزمايشگاهي مورد نياز( خون ،ادرار ،مدفوع ) را تفسير نمايند( رواني – حركتي)
 )14نتايج آزمايشات را تفسير نمايند( رواني – حركتي)
 )15خون و فراورده هاي ان را به نحو صحيح ترانسفيوژن نمايند( رواني – حركتي)
 )16دستگاههاي مختلف مانند نوار قلب ،ساكشن ،مانيتورينگ قلبي و پالس اكسي متري را به نحو مناسب و صحيح مورد
استفاده قرار دهد( رواني – حركتي) .
 )17مراقبت پرستاري از لوله تغذيه دهاني ،الين سرم درماني و چست تيوب و  ...را انجام دهد( رواني – حركتي)
 )18نيازهاي جسمي ،روحي -رواني مددجو را تعيين كرده و اقدامات الزم را براي رفع آنها انجام دهد( رواني – حركتي) .
 )19معاني و تعاريف اصالحات و واژه هاي طبي را يج در بخش داخلي اعصاب را بيان نمايد( رواني – حركتي)
 )20مراقبتهاي پرستاري دراز مدت و طوالني با تكيه بر مراقبت خانگي و جامعه محور را توضيح دهد( رواني – حركتي).
 )21آموزش به بيمار و خانواده بيمار را در انواع اعمال جراحي به صورت كتابچه آموزشي تدوين نمايد( رواني – حركتي)
 )22بيماران در معرض خطر زخم بستر را شناسايي نموده و تدابير الزم را براي پيشگيري يا درمان اجرا نمايد( رواني –
حركتي)
 )23در پايان شيفت گزارش پرستاري دقيقي در مورد بيمار بنويسد و اصول نوشتن گزارش پرستاري را از بعد محتوا و
ساختار را رعايت كند( رواني – حركتي).

تاريخ

از ساعت

كارهاي انجام شده

تا ساعت

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخش :قلب

از واحدكارورزي درس:

به ارزش

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

نفرولوژي

دكتر شهید
چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

نام مربي

سالمندان3

خانم شفیعی

شرح مختصري از كارآموزي:
اهداف رفتاري :در پايان بخش دانشجو قادر باشد:
 -1با مقررات آموزشي و اخالقي و روتين بخش مربوطه آشنا شده و آنها را رعايت كند .
 -2محل و كاربرد كليه وسايل مورد احتياج را بداند و در صورت لزوم مورد استفاده قرار دهد.
 -3با بررسي و شناخت سيستم ادراري آشنايي كامل داشته باشد.
 -4آزمايشات ادرار ( آزمايش آناليز ادرار  ،كشت ادرار و ادرار  24ساعته) را بشناسد و موارد غير طبيعي را گزارش
كند.
 -5آزمايشات خون ( ،BUN, Crاوره  ،اسيد اوريك ،الكتروليت ها )PSA ،را در بيمار تحت نظر خود تفسير كند و
موارد غير طبيعي را گزارش كند.
 -6روشهاي تشخيصي اعم از سيستوسكوپي ،پيلوگرافي رتروگرايد ،KUB ، IVP ،سونوگرافي ،سي تي اسكن،
آنژيوگرافي و بيوپسي كليه را بشناسد و مراقبتهاي مربوطه قبل ،حين و بعد از اين پروسيجرها را انجام دهد.
 -7انواع بيماريهاي سيستم ادراري اعم از سنگ هاي ادراري ،پيلونفريت ،گلومرونفريت ،عفونت هاي ادراري ،سندرم
نفروتيك و مشكالت پروستات را بشناسد و از بيماران مربوطه مراقبت به عمل آورد.
 -8داروهاي رايج بخش را بشناسد و به نحوه صحيح بكار برد.
 -9مراقبت هاي قبل و بعد از اعمال جراحي سيستم ادراري (نفروتومي و پروستاتكتومي و نفركتومي  )...را در
مددجوي خود انجام داده.
 -10انواع پانسمانهاي اختصاصي بخش را انجام دهد.
 -11انواع سنگ هاي ادراري را بشناسد و مراقبت الزم از بيمار تحت سنگ شكن را انجام دهد.
 -12از واحد سنگ شكني و واحد هاي تشخيصي بيمارستان بازديد داشته باشد (در صورت امكان)
 -13انواع كاتتر هاي ادراري را بشناسد و كاربرد آنها را توضيح دهد و مراقبت هاي پرستاري را انجام دهد.
 -14شستشوي مثانه را در اعمال جراحي پروستاتكتومي انجام دهد.
 -15مراقبت صحيح از لوله نفروستومي و درن ها را بداند و انجام دهد.
 -16بررسي جذب و دفع بيمار را به روش صحيح انجام دهد.
 -17اصطالحات بخش نفرولوژي را بشناسد و با نحوه نگارش گزارش پرستاري در بخش نفرولوژي آشنا شود.

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخش :دياليز

از واحدكارآموزي درس :مراقبتهاي ویژه به ارزش یك واحد

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (ترم پنجم ) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

زنان

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

شرح مختصري از كارآموزي:
-1كسب مهارت و توانايي در كنترل زايمان طبيعي و شناخت مواد غير طبيعي
-2كسب مهارت و توانايي انجام مراقبتهاي الزم مادر و نوزاد
-3كسب مهارت و كنترل زائو بعد از زايمان و ارائه آموزشهاي الزم
 -4كسب مهارت و توانايي گرفتن شرح حال بيمار و گزارش نويسي در پرستاري
-5كسب مهارت و توانايي برخورد با موارد اورژانس مامايي و فشار خون ،ديابت و خونريزي و...
-6ارائه كنفرانس هاي دورن بخشي موارد ضروري در بخش زايشگاه زنان
-7آشنايي با واژگان پزشكي،تجهيزات درون بخشي،داروهاي ترالي اورژانس و داروهاي روتين بخش
زايشگاه:
-1راند بيماران

-2پذيرش و بستري مادران باردار

-3رگ گيري و تزريقات

-4انجام NST

-5چك عاليم حياتي و كنترل FHR

 -6كنترل اينداكشن و انقباضات ليبر

 -7ديدن مراحل مختلف NVD- CS

-8ادميت نوزاد

-9ماساژ و طب فشاري ليبر

 -10ترميم پوست محل اپي=

-11كنفرانس هاي درون بخشي

 -12آموزش پس از زايمان و شيردهي

-13كنترل مادر  2ساعت پس از زايمان

-14كاليبراسيون دستگاههاي بخش

-15چك ترالي اورژانس روزانه

-16ارائه پمفلت آموزشي

واحد كارآموزي

نام مربي

بهداشت مادر و خانمها قلی زاده-
جعفرنژاد
نوزاد

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخش :زنان

از واحدكارورزي درس:

به ارزش

واحد

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

