فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كارورزي عرصه دو) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

كودكان

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

نام مربي

عرصه دو

خانم مرادنيا

شرح مختصري از كارآموزي:
 -1با مددجويان ارتباط مناسب برقرار نمايند.
 -2نيازهاي اوليه بهداشتي مددجويان را تشخيص داده و مراقبتهاي اوليه را حداقل جهت يك مددجو انجام دهد.
الف :تعويض تخت شستن نوزاد و کودک "تعويض پوشك" مراقبت در انکوباتور "چادر اکسيژن" اندازه گيري قدو وزن
 -3پذيزش و ترخيص
الف :بيمار در موقع پذيرش ادميت با کمك مربي بتواند مشکالت 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
 -4عالئم حياتي کودکان را با روش صحيح کنترل و چارت نمايد
 -5اصول ايمني را جهت دو کودک اجرا نمايد
 -6تسهيالت الزم جهت برطرف کردن نيازهاي دفع کودک را فراهم نمايد.
 -7مايعات خورده و دفع شده جهت دو مددجو را انجام دهد.
 -8اصول اکسيژن درماني را جهت يك مددجو شرح و اجرا نمايد.
 -9حداقل مادردو کودک را در مراقبت از بچه اش آموزش دهد.
 -10بيماريهاي بخش کودکان راليست نماييد براي هر بيماري حداقل چهار مشکل رامطرح و براي هر کدام را ه حل ارائه وسپس انجام نماييد
 -11وسايل مصرفي و غير مصرفي بخش را بداند و نحوه استفاده و نگهداري وضد عفوني هر کدام را انجام دهد
 -12بتواند کودک را در انواع پروسچرهاي درماني و مراقبتي اماده نماييد
 -13داروهاي مصرفي بخش را بتواند دسته دارويي نحوي مصرف عارضه دارو مکانيسم اثر دارورا بتواند توضيح و در امر دادن به پرستار کمك
کند
 -14انواع ازمايشات را نام ببردو انواع نمونه گيري هر ازماريش را توضيح دهد
 -15بتواند کودکان را از لحاظ رشد وتکامل بررسي نماييد
-16انواع معاينات بخش را ليست نماييد وچگونگي اماده کردن بيمارو وسايل هرمعاينه را در بالين بيمار حاضر نماييد
-17در پايان هر روز کار اموزي بتواند به ديگر همکاروسايل و  .......تغيير تحول نماييد

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 :كودكان

از واحد کارورزي درس :عرصه ( )2به ارزش يك واحد

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

مديريت

حضرت رسول
(ص)

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

نام مربي

واحد كارآموزي

آقاي احساني

شرح مختصري از كارآموزي:
در پايان اين دوره از دانشجويان انتظار مي رود:
-1تعاريف،مفاهيم و مراحل مديريت را براساس نظريه هاي تيوريسين هاي مديريت بيان و با يکديگر مقايسه نمايد.
 -2مراقبت از بيماران را مطابق فرايند پرستاري و انطباق اين نوع مراقبت با اعمال مراحل مديريت،به نحو مطلوب و
مؤثري به عمل آورد.
 -3کيفيت مراقبت از بيمار مطابق فرايند پرستاري را به صورت کتبي طبق راهنمايي داده شده ارايه نمايد.
-4يك برنامه آموزشي را براي بيماران،همراهان،کارآموزان و کارکنان بخش به نحو مؤثري تهيه و اجرا نمايد.
 -5چگونگي محاسبه تعداد پرسنل موردنياز بخش،برنامه ريزي کارکنان ،فرآيند کنترل و نظارت و استفاده از فضاي
بخش متناسب با نياز را بنحو مطلوبي بصورت شفاهي و کتبي گزارش نمايد.
-6نمودار سازماني جايگاه واحد مديريت پرستاري در بيمارستان ،دانشگاه و وزارتخانه را رسم نمايد.
 -7بعنوان جانشين سرپرستار و سوپروايزر از عهده انجام مؤثر وظايف روزمره سرپرستاري بر آيد.
 -8نقد عملکرد مديريت پرستاري) مشخص کردن نقاط قوت و نقاط صعف مديريتي بخش(
-9مشکالت مديريتي بخش خود را با تعيين اولويتها نام برده و براي حداقل يك مورد از آنها با خالقيت خود از طريق
فرايند مشکل گشايي راه حل واقع بينانه و عملي بصورت کتبي ارايه نمايد.
 -10توجه مداوم به بيماران را بصورت سرکشي مرتب و با کنترل کيفيت مراقبت پرستاري نشان دهد.

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 :مديريت

از واحدکارورزي درس:عرصه ( )2به ارزش

واحد

اعالم مي گردد.

مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كارورزي در عرصه دو) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

ICU

شهيد چمران
فردوس

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

عرصه دو

نام مربي

خانم ايزدي

شرح مختصري از كارآموزي:
-1بررسي مددجوي مبتال به اختالالت قلب -عروقي و تنفسي در بخشهاي مراقبت ويژه از نظر عائم و نشانه ها و يافته هاي
آزمايشگاهي و راديولوژيکي و ساير آزمونهاي تشخيصي را به درستي انجام دهد.
-2اطالعات بدست آمده را تجزيه و تحليل و سازماندهي کند.
-3قادر به بيان تشخيص هاي بيمارش براساس برررسي هاي انجام شده باشد.
-4اهداف مراقبتي از بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويچه را با استفاده از معيارهاي قابل دستيابي تعيين کند.
-5تدابير مراقبتي از بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه را تعيين و انجام دهد.
 -6تأثير برنامه مراقبتي از بيمار بستري در بخش  ICUرا براساس اهداف تعيين شده ارزشيابي کند.
 -7سطح هوشياري ( )LOCمددجو را تعيين کند.
-8مراقبتهاي الزم جهت پيشگيري از بروز عوارض ناشي از بيحرکتي و بستري طوالني مدت را انجام دهد.
-9مکانيسم اثرات دارواي مورد استفاده در  ICUرا همراه با عوارض جانبي آنها بيان نمايد و مراقبتهاي پرستاري ومحاسبات الزم جهت
تجويز اين داروها را شرح داده و انجام دهد.
-10مانيتورينگ بيمار(ريتم قلب )I&O ، CVP ، V/S،را با دقت انجام داده و موارد قابل توجه و گزارش را به موقع به مسئولين گزارش
نمايد.
-11مراقبتهاي الزم از لوله تراشه يا تراکيوستومي را به درستي انجام داده و ساکشن لوله تراشه يا تراکيوستومي را با رعايت نکات الزم
په روش استريل انجام دهد.
 -12از  Chest Tubeو سيستم درناژ آن مراقبت صحيح به عمل آورد.
-13نمونه خون شرياني تهيه نموده و تفسير ساده نتايج  ABGرا به درستي ارزيابي کند.
-14انواع روشهاي تهويه مکانيکي با فشار مثبت را نام برده و تأثير آنها را به درستي ارزيابي کند.
 -15مراقبت از بيمار تحت تهويه مکانيکي را به روش درست انجام دهد.
 -16از  CVLineمراقبت صحيح به عمل آورده و اندازه گيري  CVPرا به درستي انجام دهد.
-17گزارش پرستاري را بر اساس اصول استاندارد و مقررات بيمارستان به طور کامل و دقيق ثبت کند.

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخشICU :

از واحدکارآموزي درس :مراقبتهاي ويژه به ارزش يك واحد

اعالم مي گردد.

مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كارورزي در عرصه دو) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

ICU

حضرت
رسول(ص)

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

عرصه دو

نام مربي

خانم رضائيان

شرح مختصري از كارآموزي:
-1بررسي مددجوي مبتال به اختالالت قلب -عروقي و تنفسي در بخشهاي مراقبت ويژه از نظر عائم و نشانه ها و يافته هاي
آزمايشگاهي و راديولوژيکي و ساير آزمونهاي تشخيصي را به درستي انجام دهد.
-2اطالعات بدست آمده را تجزيه و تحليل و سازماندهي کند.
-3قادر به بيان تشخيص هاي بيمارش براساس برررسي هاي انجام شده باشد.
-4اهداف مراقبتي از بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويچه را با استفاده از معيارهاي قابل دستيابي تعيين کند.
-5تدابير مراقبتي از بيمار بستري در بخشهاي مراقبت ويژه را تعيين و انجام دهد.
 -6تأثير برنامه مراقبتي از بيمار بستري در بخش  ICUرا براساس اهداف تعيين شده ارزشيابي کند.
 -7سطح هوشياري ( )LOCمددجو را تعيين کند.
-8مراقبتهاي الزم جهت پيشگيري از بروز عوارض ناشي از بيحرکتي و بستري طوالني مدت را انجام دهد.
-9مکانيسم اثرات دارواي مورد استفاده در  ICUرا همراه با عوارض جانبي آنها بيان نمايد و مراقبتهاي پرستاري ومحاسبات الزم جهت
تجويز اين داروها را شرح داده و انجام دهد.
-10مانيتورينگ بيمار(ريتم قلب )I&O ، CVP ، V/S،را با دقت انجام داده و موارد قابل توجه و گزارش را به موقع به مسئولين گزارش
نمايد.
-11مراقبتهاي الزم از لوله تراشه يا تراکيوستومي را به درستي انجام داده و ساکشن لوله تراشه يا تراکيوستومي را با رعايت نکات الزم
په روش استريل انجام دهد.
 -12از  Chest Tubeو سيستم درناژ آن مراقبت صحيح به عمل آورد.
-13نمونه خون شرياني تهيه نموده و تفسير ساده نتايج  ABGرا به درستي ارزيابي کند.
-14انواع روشهاي تهويه مکانيکي با فشار مثبت را نام برده و تأثير آنها را به درستي ارزيابي کند.
 -15مراقبت از بيمار تحت تهويه مکانيکي را به روش درست انجام دهد.
 -16از  CVLineمراقبت صحيح به عمل آورده و اندازه گيري  CVPرا به درستي انجام دهد.
-17گزارش پرستاري را بر اساس اصول استاندارد و مقررات بيمارستان به طور کامل و دقيق ثبت کند.

تاريخ

از ساعت

تا ساعت

كارهاي انجام شده

امضاء و مهر

امضاء و مهر مربي

سرپرستاري

نظريه مربي نسبت به دانشجو:

نمره دانشجو:

از بخشICU :

از واحدکارآموزي درس :مراقبتهاي ويژه به ارزش يك واحد

اعالم مي گردد.

مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كاورزي در عرصه دو) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

از تاريخ

بيمارستان

تا تاريخ

شيفت

بهداشت مركز بهداشت شهيد دلخواه

واحد كارآموزي

بهداشت جامعه

نام مربي

خانم جهاني

حداقلهاي آموزشي پس از پايان اين دوره:
ارزشيابي تخصصي
موارد ارزشيابي

الف) واکسيناسيون
.1طبق اصول فرايند در ارتباط با مادر و کودک ارتباط برقرار مي کند.
.2قبل از تزريق واکسن ،به طور دقيق سن کودک را محاسبه مي کند.
 .3قبل از تزريق واکسن دست ها را مي شويد.
 .4در کشيدن واکسن زنجيره سرد را رعايت مي کند.
 .5قبل از تزريق واکسن ،به مادر و در صورت نياز به کودک آگاهي مي دهد.
 .6تکنيك آسپتيك را در کشيدن و تزريق واکسن رعايت مي کند.
.7موضع مناسب تزريق واکسن را به خوبي تعيين مي کند.
 .8بطور دقيق اطالعات را وارد دفتر وکارت واکسيناسيون مي کند.
 .9تاريخ مراجعه بعدي براي تزريق واسيناسيون را مشخص مي کند.
.10آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت از موضع تزريق در منزل را به والدين آموزش مي دهد.
ب) بهداشت کودک و واحد پايش
 .1به طور مناسب با کودک ارتباط برقرار مي کند.
 .2معيار هاي پايش رشد کودک شامل قد ،وزن و دور سر را بدرستي کنترل مي کند.
 . 3قبل از اندازه گيري معيار هاي پايش رشد به مادر و در صورت امکان به کودک آگااهي هااي الزم را
مي دهد.
 .4معيار هاي اندزه گيري شده را به طور دقيقد کارت کودک و پرونده خانوار ثبت مي کند.
 .5از روي نمودار پايش رشد ،مادر را در جريان کيفيت رشد فيزيکي کودک قرار مي دهد.
 .6در مورد کودکان کم وزن و يا داراي رشد نزولي آموزشهاي الزم را به مادران مي دهند.
 .7اصول مربوط به تغذيه کمکي 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 کمکي به مادر مي دهد.
.10زمان شروع قطره هاي مولتي ويتامين و آهن را مي داند و به مادران آموزش مي دهد.
. 11نکات مهم در خصوص مصرف قطره هاي مولتي ويتامين و آهن و ويتامين دي را به مادرانآموزش مي
دهد.
 .12در صورت نيل=از کودک را ارجاع مي دهد.

هميشه

اكثرا

گاهي اوقات

بندرت

1

0.75

0.5

0.25

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 :مركز بهداشت

از واحد کارورزي درس :بهداشت مادر و نوزاد به ارزش يك واحد

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كارورزي در عرصه دو ) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

زايشگاه

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

شرح مختصري از كارآموزي:
-1کسب مهارت و توانايي در کنترل زايمان طبيعي و شناخت مواد غير طبيعي
-2کسب مهارت و توانايي انجام مراقبتهاي الزم مادر و نوزاد
-3کسب مهارت و کنترل زائو بعد از زايمان و ارائه آموزشهاي الزم
 -4کسب مهارت و توانايي گرفتن شرح حال بيمار و گزارش نويسي در پرستاري
-5کسب مهارت و توانايي برخورد با موارد اورژانس مامايي و فشار خون ،ديابت و خونريزي و...
-6ارائه کنفرانس هاي دورن بخشي موارد ضروري در بخش زايشگاه زنان
-7آشنايي با واژگان پزشکي،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 کنترل FHR

 -6کنترل اينداکشن و انقباضات ليبر

 -7ديدن مراحل مختلف NVD- CS

-8ادميت نوزاد

-9ماساژ و طب فشاري ليبر

 -10ترميم پوست محل اپي=

-11کنفرانس هاي درون بخشي

 -12آموزش پس از زايمان و شيردهي

-13کنترل مادر  2ساعت پس از زايمان

-14کاليبراسيون دستگاههاي بخش

-15چك ترالي اورژانس روزانه

-16ارائه پمفلت آموزشي

واحد كارآموزي

بهداشت مادر و
نوزاد

نام مربي

خانم فياضيان

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 واحدکارورزي درس :عرصه( )2به ارزش

واحد

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري(كارورزي در عرصه دو)دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

اتاق عمل

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

واحد كارآموزي

عرصه دو

شرح مختصري از كارآموزي:
 -1با محيط اتاق عمل آشنا شود.
 -2با ضد عفوني قبل  ،حين و بعد از عمل آشنا شود .
 -3ضد عفوني پايان هفته را انجام دهد.
 -4اتاق عمل را براي شروع جراحي آماده سازد.
 -5توانايي دادن پوزيشن هاي مختلف به تخت عمل را بدست آورد.
 -6درانتقال صحيح بيمار از تخت به برانکار و بالعکس شرکت نمايد.
 -7با انواع نخ ها و سوزن هاي جراحي و زمان مناسب براي به کارگيري آن ها آشنايي پيدا کند.
 -8با وسايل برقي و غير برقي اتاق عمل آشنا شود.
 -9نظافت اتاق عمل را در حين عمل حفظ کند .
 -10با نحوه تحويل گيري بيمار از بخش آشنا شود و بتواند خود به تنهايي بيمار را به طور صحيح تحويل گيرد.
 -11از بيمار حمايت روحي به عمل آورد .
 -12پرونده بيمار را مطالعه کند.
 -13با روش صحيح باز کردن ست ها و پك ها آشنا شود.
 -14چگونگي استفاده از چيتل فورسپس را ياد بگيرد.
 -15وسايل موجود در ست هاي جراحي را بشناسد.
 -16به روش صحيح وسايل مختلف را پکينگ کند.
 -17از بيمار روي تخت عمل قبل ازشروع عمل جراحي و بعد از اتمام آن مراقبت کند.
 -18بيمار را به طور صحيح به بخش ريکاوري تحويل دهد.
 -19به طور صحيح ترالي استريل را حرکت دهد.
 -20به طريق صحيح از کنار وسايل و فرد استريل عبور کند.
 -21از نمونه برداشته شده از بيمار توجه و مراقبت نمايد.
 -22با شمارش گازها قبل و پس از انجام عمل آشنايي پيدا کند.
 -23پس از اتمام عمل وسايل را جهت تحويل به  CSRآماده سازد.
 -24اتاق را جهت عمل بعدي آماده کند.
 -25انواع محلول هاي ضد عفوني اتاق عمل را بشناسد و کاربرد آنها را توضيح دهد.
 -26طريقه استفاده ازمحلول هاي ضد عفوني را بيان کند.
 -27تحويل اتاق عمل به پرسنل شيفت بعدي را نمايش دهد.

نام مربي

آقاي ارتشيدار

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 :اتاق عمل

از واحدکاورزي درس:سالمندان ()1-3

اعالم مي گردد.
مهر و امضاء مربي

فرم ارزشيابي دانشجويان پرستاري (كارورزي در عرصه دو) دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس
نام و نام خانوادگي
دانشجو

بخش

بيمارستان

اورژانس

دكتر چمران

از تاريخ

تا تاريخ

شيفت

نام مربي

واحد كارآموزي

آقاي احسان زارعي

شرح مختصري از كارآموزي:

-1با مددجويان ارتباط مناسب برقرار نمايند.
 -2پذيش و ترخيص
الف :بيمار در موقع پذيرش ادميت با کمك مربي بتواند مشکالت 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 کنترل و چارت نمايد
 -4اصول ايمني را جهت دو مددجواجرا نمايد
 -5اصول اکسيژن 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 مشکل رامطرح و براي هر کدام را ه حل ارائه وسپس انجام
نماييد
 -8وسايل مصرفي و غير مصرفي بخش را بداند و نحوه استفاده و نگهداري وضد عفوني هر کدام را انجام دهد
 -9انواع رژيم هاي غذايي دربخش را توضيح دهد و به بيماران در امر غذا دادن کمك نماييد
 -10داروهاي مصرفي بخش را بتوانددررابطه دسته دارويي "نحوي مصرف "عارضه دارو "مکانيسم اثر دارورا بتواند توضيح و در امر
دادن به پرستار کمك کند
 -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 بازکردن 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 شوک و خونريزي
-20آشنايي با مراقبتهاي پرستاري در فوريتهاي محيطي
نحوه ارزشيابي توسط مربي طبق برگه ارزشيابي که در اختيار مربي مي باشدکمك 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 کارورزي درس:

به ارزش

واحد
مهر و امضاء مربي

اعالم مي گردد.

