
  

 علوم پزشکیدفتر توسعه آموزش  -معاونت علوم پزشکی 
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  
   علمی دانشجویان کارشناسی پرستاري هايدفترچه ثبت روزانه فعالیت

  96 -97نیمسال اول 

  کودکانپرستاري کارآموزي 

  کودکان :بخش

    ............................................................................................................................................................................  نام و نام خانوادگی 

    ................................................................................................................................................................................  شماره دانشجویی

    ............................................................................................................................  یلیتاریخ شروع و پایان کارآموزي نیمسال تحص

    ..........................................................................................................................................................................................  سال ورودي 

    .......................................................................................................................................................................................  مربی مربوطه

  



 Log Bookهدف و جایگاه آموزشی 

، دفترچه اي است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره، عملکرد دانشجو را  Log Bookگزارش روزانه 

دراین درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت 

عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنماي مطالعاتی ، ابزاري جهت  Log Bookقاء کیفیت می باشد و هدف ارت

  ارزشیابی یادگرفته هاي دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد.

  Log Bookچگونگی تکمیل 

 بی مربوط نیز رسانده شود.پس از کسب مهارت در هرمرحله جدول را شخصاً تکمیل نموده و به تایید مر 

 ن شده از سوي گروه در صورت عدم تکالیف تعیی، باتوجه به اهداف کلی درس و قبل از اتمام دوره

 یادگیري یک مهارت، موضوع به اطالع مربی مربوط رسانده شود.

 .درپایان دوره، فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مربی مربوطه تحویل نمایند 

  مقرراتتوصیه ها و 

 .تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط دانشجو با نظارت مربی مربوطه در هرروز الزامی می باشد 

 .رعایت کامل مقررات درون بخشی که درهمین دفترچه اعالم شده، ضروري است 

  لطفاً درکمال دقت ، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات به تکمیل این دفترچه اقدام نمایید . بدیهی

 است عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

  اهداف کلی آموزشی دوره

کسب مهارت در بررسی نیازهاي مراقبتی بیماران به نحو سیستماتیک و انجام مراقبت هـاي پرسـتاري و    )1

با تاکید براجراي مراقبت ها در حیطه پرسـتاري و درمـان و   کودکان درمانی از مددجویان در بخش هاي 

 شی به بیماران و خانواده آنها .آموز

 ضمنا در صورت امکان با هماهنگی دانشجو به درمانگاه یا بخش تاالسمی کودکان نیز فرستاده شود. )2

  )Requirementحداقل هاي آموزشی (



 پرسنل، مربی و ... (ایفاي نقش)ب و حرفه اي با بیمار، بستگان ويتوانایی برقراري ارتباط مناس ، 

 فظ اصول ایمنی براي کودك بستري باشد.دانشجو قادر به ح 

 .با رعایت اصول احتیاطات همه جانبه کنترل عفونت را رعایت نماید 

 .دانشجو بتواند از کودك یا خانواده بستري شرح حال بگیرد 

 .یافته هاي آزمایشگاهی غیرطبیعی را شناسایی نماید 

  لولیه در هنگام بروز تشنج را براي کودك دانشجو بتواند ارزیابی اولیه از کودك را انجام دهد.اقدامات

 انجام دهد.

 .دانشجو بتواند اقدامات اولیه در بروز هیپوگلیسمی را براي کودك انجام دهد 

 .دانشجو بتواند اقدامات اولیه در هنگام دیسترس تنفسی را براي کودك انجام دهد 

  را انجام دهد.دانشجو قادر باشد نیازهاي اولیه کودك بستري به دلیل تب، اسهال و ... 

 .اندازه گیري و ثبت جذب و دفع را انجام دهد 

 .اندازه گیري و ثبت عالئم حیاتی را انجام دهد 

  را انجام دهد.اندازه گیري و چارت نمودار رشد کودك  بستري 

 .اکسیژن تراپی را مطابق با اصول صحیح و علمی براي کودك بستري انجام دهد 

 جه به اصول صحیح و علمی انجام دهد.ساکشن ترشحات تنفسی را با تو 

 .سرم و الکترولیت ها را مطابق دستورالعمل به صورت صحیح آماده نماید 

 .مراقبت هاي مربوط به نوارمغزي از کودك بستري به صورت صحیح انجام دهد 

 .دانشجو بتواند مراقبت هاي قبل از عمل جراحی را براي کودك بستري انجام دهد 

 بت هاي بعد از عمل جراحی را براي کودك بستري انجام دهد..دانشجو بتواند مراق 

 .دانشجو قادر باشد تعویض پانسمان کودك بستري را طبق اصول علمی و استاندارد انجام دهد 

 .دانشجو قادر باشد ثبت گزارش پرستاري را طبق قوانین گزارش نویسی براي کودك بستري انجام دهد 

 

 

  



  مقررات درون بخشی

 مصوب » اخالق حرفه اي«و » پوشش مناسب« ظف به رعایت آیین نامه اجرایی شامل دانشجویان مو

 شوراي آموزشی دانشگاه می باشند .

  دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها و درمانگاهها می شاند 

  در بخش هاي مربوط حاضر باشند. 7:30دانشجویان راس ساعت 

  روز به ازاء هرواحد کارآموزي منجر به حذف درس و غیبت غیرموجه بیش از غیبت موجه بیش از یک

 یک روز به ازاء هرواحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

 .غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیرموجه به میزان دو برابر باید جبران گردد 

  .ژورنال، پمفلت) (کنفرانس،دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند 

  کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان کتبی پایان دوره و امتحانOSCE .پیشرفت تحصیلی هستند 

 Log Book  کار آموزي بایستی در طول کار آموزي درعرصه تکمیل گردد و در پایان به مربی مربوطه

 تحویل نمایند.

  فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو

 Hockenberry MJ, Wilson D. wongs clinical manual of pediatric nursin. (last edition); 
Philadelphia: Mosby, Elsevier, (last edition). 

Hockenberry MJ, Wilson D. wongs nursing care of infant and children. 8th ed; 

Philadelphia: Mosby, Elsevier, (last edition). 

Wongs D.L. essentials of pediatric nursing. (last edition), Philadelphia: Mosby 
Elsevier, (Last edition). 

Pillitteri Maternal and child health nursing.Philadelphia: J.B, (last edition) 

Nelson ,Text book of pediatrics 

  

  

  



  مهارتهایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد

  مهارت هاي شناختی

 آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها 

 کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران 

  کسب دانش در نحوه مراقبت از بیماران با توجه به استانداردهاي مراقبتی 

  مهارت هاي نگرشی

 اط با مددجو و خانواده هاتوانایی برقراري ارتب 

 توانایی برقراري ارتباط با اعضاء تیم بهداشتی درمانی 

  نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مراقبت از بیماران در محدوده مسئولیت هاي پرستاري 

 توانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت هاي پرستاري 

  مهارت هاي حرکتی

 مربی و ... (ایفاي  ر برقراري ارتباط مناسب و حرفه اي با بیمار، بستگان وي ، پرسنل،کسب مهارت د

 نقش)

  کسب مهارت در بررسی و ثبتI&O 

 کسب مهارت در جایگزینی صحیح مایعات و مایع درمانی 

 کسب مهارت در اجراي دستورات دارویی 

 کسب مهارت در ثبت گزارش پرستاري 

 یم غذاییژازهاي تغذیه اي بیمار و آموزش رِکسب مهارت در بررسی و تامین نی 

  موزش به بیمار و خانواده ويآکسب مهارت در 

 کسب مهارت در آماده نمودن بیمار جهت انجام آزمایشات تشخیصی 

 بر مبناي فرآیند پرستاي ارتقاء مهارت در مراقبت از کودك 

 



  کودکانساختار آموزش بالینی کارآموزي 

  کودکانمحیط بالینی : بخش 

  واحد 2روز) معادل  18ساعت ( 81)        مدت زمان کار آموزي : کودك سالم و بیمارروس پیش نیاز : (درس د

  ابزار ارزشیابی  زمان  رفتار مورد انتظار دانشجو  فعالیت مربی –منابع استراتژي   اهداف

مهارت برقراري ارتباط مناسب و 
  حرفه اي 

  

برقراري ارتباط درمانی با  -
ن بستري یکی از بیمارا

 توسط مربی

  

و تجزیه و  Role.Playانجام 
تحلیل موارد صحیح و غلط 

  توسط دانشجویان 
  

ته 
 هف

یان
پا

ول
ا

  

Anecdotal.note 
Self.Evaluation  

  سواالت شفاهی

حداقل یک دفعی مایعات دریافتی و 
  بیمار را بررسی و ثبت نمابد

موظف نمودن دانشجو جهت 
مطالعه انواع مایعات داخل 

  وریدي
تمرین با دانشجو در زمینه 
نحوه محاسبه مایعات وریدي 

  و تنظیم قطرات آن
کنترل و ثبت مایعات دریافتی 

  و دفعی در یکی از بیماران 

توضیح انواع مایعات داخل 
وریدي و نحوه تنظیم 
قطرات آنها در یحث هاي 

  گروهی و راند بالینی
کنترل صحیح مایعات 

و  کودكدریافتی و دفعی 
  ثبت آن

ش به بیمار در مورد آموز
نحوه اندازه گیري دخول و 
خروج مایعات و اهمیت 

  گزارش آن به بخش

دوم
ته 

 هف
یان

پا
  

  مشاهده
  سواالت شفاهی

حداقل  آب و الکترولیتاختالالت 
را بررسی و توضیح  کودكیک 
  دهد.

معرفی منابع جهت مطالعه در زمینه 
  آب و الکترولیتاختالالت 

آب الت بررسی موارد مربوط به اختال
در بخش توسط مربی و  و الکترولیت

  تمرین با دانشجویان

آب و توضیح انواع اختالالت 
  الکترولیت

ار توسط دانشجو از بررسی بیم
  نظر اختالالت آب و الکترولیت

دوم
ته 

 هف
یان

پا
 

  مشاهده 
  سواالت شفاهی

  امتحان کتبی

نواع محلول هاي تزریقی داخل ا
  ي را توضیح دهدورید

  و کتاب هاي موجود معرفی منابع
آشنا نمودن دانشجویان با انواع 

  محلول هاي تزریقی 
توضیح توسط مربی در مورد کاربرد 

  و خصوصیات محلول تزریق وریدي
شرکت دانشجویان در بحث گروهی 
به منظور توضیح در مورد محلول 
هاي تزریقی داخل وریدي با نظارت 

  مربی

ارائه توضیحات در رابطه با 
  محلول هاي داخل وریدي 

تزریق انواع محلول داخل وریدي 
با انجام مراقبت هاي مربوطه در 

  بیماران
آموزش نکات الزم در رابطه با 
محلول هاي داخل وریدي به 

  و خانواده وي کودك

دوم
ته 

 هف
یان

پا
  

  مشاهده
  راند بالینی

  ثبت گزارش
  آزمون کتبی



ي حداقل یک نیازهاي تغذیه ا
را بررسی و با توجه به کودك 

نیازهاي تغذیه اي اهمیت رعایت 
  یم غذایی را به انها آموزش دهدژرِ

نشجو جهت مظالعه موظف نمودن دا
با توجه به منابع  رژیم هاي غذایی

  معرفی شده
بازدید از بخش تغذیه بیمارستان به 

 ,Dietمنظور مشاهده انواع 

Feeding  
هی در دن بحث گرومنظور نمو

 ارتباط با رژیم شیر مادر و تکمیلی
  بیماران بخش

توضیح در مورد رژیم هاي غذایی 
ماري مربوطه در بحث و راند بی

  بالینی
   کودکان وکنترل رژیم غذایی 

خانواده در آموزش به بیمار و 
مورد اهمیت رژیم شیر مادر و 

   رژیم تکمیلی
لت در ارتباط با آموزش تهیه پمف

  تکمیلیرژیم شیر مادر و 

دوم
ته 

 هف
یان

پا
  

  مشاهده
  سواالت شفاهی

چارت رشد و تکامل کودك و توجه 

   به نمودار رشد کودك

معرفی منابع موجود در کتابخانه 
  جهت مطالعه و تکمیل اطالعات

نمودارهاي رشد و تکامل مروري بر 
  کودك

جهت  چارت نمودن رشد و تکامل
توسط دانشجو با  کودکانیکی از 

  نظارت مربی

  رشد و تکامل کودك چارت
استفاده از اطالعات الزم جهت 
دوم  تکمیل بررسی و شناخت بیماران 

ته 
 هف

یان
پا

  

  مشاهده
  سواالت شفاهی

 1دستورات دارویی براي حداقل 

طبق اصول صحیح کودك مورد 

  اجرا نماید

با دستور  کودكمنظور نمودن 
داروهاي مورد نظر در برنامه روزانه 

  دانشجو
نشجو از زمان بررسی عملکرد دا

تطابق کارت و کاردکس تا ارائه دارو 
  به بیمار

ارائه مراقبت هاي ضروري قبل از 
  دادن دارو و آموزش نکات ضروري

توضیح مکانیسم، عوارض، 
مراقبت ها و آموزش هاي مربوط 

  به داروها
  اجراي صحیح قدم به قدم دارو

  توضیح مراقبت ضروري
اجراي آموزش نکات ضروري بر 

  حسب نیاز
  

دوم
ته 

 هف
یان

پا
  

  مشاهده
  سوال شفاهی

بیمار با اختالل  1مراقبت حداقل 

بر مبناي فرآیند  سیستم تنفسی

  پرستاري

  معرفی منابع موجود جهت مطالعه
منظور نمودن بحث گروهی و 
کنفرانس در زمینه اختالالت مربوطه 

  جهت دانشجو
اعمال مراقبت از بیمار مربوط به 
 فرآیند پرستاري توسط مربی و

  مشاهده دانشجو

بیان سطح قابل قبولی از 
 اطالعات در مورد اختالالت

  تنفسی
تنفسی مراقبت از بیمار با اختالل 
  بر مبناي فرآیند پرستاري

دوم
ته 

 هف
یان

پا
  

  مشاهده
  سواالت شفاهی



ثبت گزارش روزانه پرستاري در 

  بیمار 1پرونده حداقل 

ارائه نمودن فرم هاي مربوط به 
  دانشجوگزارش پرستاري به 

مطالعه روزانه گزارش پرستاري قبل 
از ثبت در پرونده و تصحیح ارائه 

  راهنماي الزم
  معرفی منابع 

موظف نمودن دانشجو جهت ارائه 
آموزش به بیمار و خانواده وي بر 

  اساس نیازهاي آموزشی

ارائه نیازهاي آموزشی و محتواي 
  آموزش مربوط به آنها

مار و خانواده ارتئه آموزش به بی
وي بر اساس نیازهاي آموزشی و 

  با نظارت مربی
دوم

ته 
 هف

یان
پا

  

  مشاهده
  راند روزانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جدول ثبت کلی دستورالعمل هاي پرستاري

  دستورالعمل

ریخ
تا

  

  مالحظات  امضا مربی  تشخیص پرستاري

         I&Oبررسی و ثبت 

          جایگزینی صحیح مایعات

          چارت نمودن نمودار رشد و تکامل

          اجراي دستورات دارویی

          ثبت گزارش پرستاري

          بررسی نیازهاي تغذیه اي و آموزش رژیم غذایی

          آموزش به بیمار و خانواده وي

          معده اي -تعبیه و مراقبت از بیمار با لوله بینی/ دهانی

مایعات و الکترولیت ها بر مبناي مراقبت از کودك با اختالالت 
  رستاريفرآیند پ

        

بر مبناي فرآیند  مراقبت از کودك با اختالالت تنفسی
  پرستاري

        

با اختالالت گوارشی بر مبناي فرآیند  مراقبت از کودك
  پرستاري

        

بر مبناي فرآیند  مراقبت از کودك با اختالالت هماتولوژیک
  پرستاري

        

 بر مبناي فرآیند قبت از بیمار با اختالالت ارتوپدیکمرا
  پرستاري

        

          بر مبناي فرآیند پرستاريکلیوي مراقبت از بیمار با اختالالت 

          آماده نمودن بیمار جهت آزمایش تشخیصی و آموزش به وي

          تعبیه کاتتر ادراري و مراقبت از آن

          تعویض پانسمان



  (پیوست شود)فرم ثبت آموزش به مددجو

  تایید و بازخورد مربی  و روش آموزشخالصه محتواي آموزشی   تشخیص  تاریخ

        

        

        

  

  بازخورد مربی:

  

  

  ، ژورنال کالبعناوین کنفرانس

  مالحظات و تایید مربی  امتیاز  موضوع و خالصه محتوا  تاریخ

        

        

        

        

  



  

  دانشجو بازاندیشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صفات عمومی دانشجویان محیط بالینی

  معیارها  صفات عمومی
  امتیاز

  همیشه
)1(  

  اغلب
)75/0(  

  گاهی
)5/0(  

  بندرت
)25/0(  

  مشاهده نشده

            حضور به موقع در محل کارآموزي - 1  وقت شناسی
            نداشتن غیبت - 2

  وضعیت ظاهر

 تمیز، داشتن یونیفرم مناسب (روپوش سفید، - 3
سورمه ، شلوار هبلند و راحت با آرم دانشگا مرتب،

و تمیز بدون پارچه اي) کفش مشکی راحت  اي
  بسته صدا و جلو

          

بلند با پوشش کامل موها جهت  سورمه ايمقنعه  - 4
دانشجویان دختر و آرایش موهاي دانشجویان پسر 

  به صورت متعارف

          

            کارت شناسایی معتبر (تگ) - 5
            انجام به موقع و کامل وظایف  -6  احساس مسئولیت

  عالقه به کار
            ي ورضایتانجام وظایف با عالقه مند - 7
            تمایل به یادگیري کارهاي جدید - 8
            استفاده موثر از ساعات کارآموزي - 9

  رعایت نظم و دقت
            برنامه ریزي صحیح جته انجام امور محوله -10
            انجام وظایف با درنظرگرفتن اولویت ها -11
            دقت در انجام وظایف -12

ش درجهت ازبین بردن قبول انتقادات وارده و تال -13  انتقاد پذیري
  اشکاالت

          

  رفتار و برخورد

همکاري و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران  -14
  در محیط کارآموزي 

          

همکاري و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه  -15
  راهنمایی هاي الزم به آنان

          

  حفظ ایمنی
بررسی ایمنی محیط بیمار و درصورت نیاز به کار  - 16

  تدابیر امنیتی بردن
          

            رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت -17

  رعایت اصول اخالقی

محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن  -18
  آن در اختیار سایرین

          

شرکت دادن بیماران در تصمیم گیري هاي  -19
  مراقبتی و درمانی

          

  اعتماد به نفس

اجهه با موقعیت هاي قدرت اظهار نظرکردن در مو -20
  چالش برانگیز

          

            انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب -21



  کودکانصفات اختصاصی دانشجویان کارآموزي 

  همیشه  اهداف رفتاري

1  

  اکثرا

75/0   

  گاهی

5/0  

  بندرت

25/0  

  غ ق قبول

0  

مشاهده 

  نشد

وزن و قد کودکان و در صورت لزوم دور سر و دور بازوي کودك را به 
  صورت صحیح اندازه گیري نماید.

            

معیارهاي آنتروپومتریک اندازه گیري شده را با مقادیر نرمال مقایسه 
  نماید.

            

             توانایی هاي تکاملی کودك متناسب با سن را بررسی نماید.

              اختالالت تکاملی کودك را تشخیص می دهد

              می کند. با توجه به سن کودك با وي ارتباط برقرار

              وضعیت تغذیه کودك را مورد بررسی قرار می دهد.

راه هاي پیشگیري از حوادث و سوانح را با توجه به سن تکاملی کودك 
  به مادر آموزش می دهد.

            

              را با اصول صحیح اندازه گیري می کند. عالئم حیاتی کودك

              ورت صحیح انجام می دهد.جایگزینی مایعات و الکترولیت ها را به ص

              محاسبات دارویی را با اصول صحیح و علمی اجرا می کند.

نکات الزم را با توجه به نوع بیماري کودك به والدین آموزش می 
  دهد.

            

              با توجه به نوع بیماري کودك فرآیند پرستاري طراحی و اجرا می کند.

              یک مورد کودك را ثبت می نمایدگزارش پرستاري روزانه حداقل 

  

  



  نحوه ارزشیابی

  ٪30  صفات عمومی

  ٪50  صفات اختصاصی

  ٪20  کنفرانس دارویی) -کنفرانس بالینی -تکالیف ویژه (فرآیند پرستاري

  ٪100  جمع کل

  

  امضا        نظرات و پیشنهادات دانشجو

  امضا        نظرات و پیشنهادات مربی


