
 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 

 مقدمه: 

این دوره   آمادگ طی  دنبال  به  کارآموز  ینسب  یدانشجو  ن مختلف  یوارد عرصه بخش کودکان در شيفت ها  ،یدر  ئول  مس  ظرزیر 

به تک ر  یمراقبت  یپروسيجر ها  نیميل تمربخش و همراه پرسنل بخش  پرستا  انجام مداخالت    ی م  یپرستار  ندیفرا  براساس  ی و 

)الگ بوک  عملکرد دانشجو  شی دفترچه پا  در   انجام شده مندرج  یامسئول بخش جهت تکميل پروسيجره  ی کتب  هیيدیپردازد و تا

مربط را    یدر بالين آموزشها  انیدانشجوعملکرد  ش یزمان پا  ی. همچنين اساتيد ناظر در طدینما   یبه استاد درس ارائه م  الکترونيک(

 خواهند نمود. هیارا

 دف کلی:ه

 

 ارتقاء جهت الزم مداخالتمستقل    انجام منظور به خانواده و  کودک زهای آشنایی دانشجویان با فرآیند رشد و تکامل و نيا

  اخالقی و  قانونی هایخانواده محور و فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه  مراقبت چوب  چهار در خانواده و  کودک سالمت

 کودک از مراقبت
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 با کودک متناسب با سن و با خانواده وی ارتباط صحيح برقرار کند  .1

 تکامل و بازی های مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را بداند و بررسی کند. مراحل مختلف رشد و  .2

 حوادث و ...( -ویژگی های تکاملی مرتبط با هر رده ی سنی را بداند)نوع بازی ها .3

 نيازهای کودک را براساس رشد و تکامل بشناسد و تأمين کند و در مورد رفع آنها به والدین و کودک آموزش دهد.  .4
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 روحی روانی کودک و والدین را در نتيجه بستری شدن بشناسد و سعی در کاهش آن نماید. حاالت  .5

نيازهای آموزشی کودک و خانواده را در مورد سير بيماری و اقامت در بيمارستان و روش های درمانی، مراقبتی کودک   .6

 بررسی کند و به آنان آموزش دهد.

را جهت  الزموشياری او تشخيص داده و اقدامات ا تکامل و هخطرات بالقوه موجود در محيط کودک را متناسب ب .7

 پيشگيری از آن انجام دهد و نکات ایمنی را رعایت کند. 

 حياتی شيرخوار و کودک را اندازه گيری و ثبت کند.  عالیم  .8

 به موقع در محل کارورزی حضور بهم رسان د  .9

 در انجام مراقبتها سرعت عمل داشته باشد  .10

 طابترا  حصيرارقرب ناراکمه و لنسرپ اب ح امنید .11

 محوله را با عالقمندی و به نحو احسن انجام ده د  تهایيمسئول .12

 ها انجام دهد  تیبا توجه به اولو حي روزانه را به طور صح زییبرنامه ر .13

 باش د رایرا پذ شنهاداتيانتقادات و پ  .14

 کودک گزارش موارد مهم و خاص را بدهد  ی با توجه به وضع عموم .15

 .  ديسیبنو یانجام شده)را به طور کتب ی آن ، مراقبتهای پرستاری و درمان راتييتغ مار،يب تيرشات پرستاری (وضعگزا .16

 .  دی بخش شرکت نما لیو وسا مارانيتحول روزانه ب روييدرتغ .17

 .  دی چشم، گوش ، ناخن...) رفع نما ،یني(مو، پوست، ب ی بهداشت یجسم ازهایين .18

 .  د یرا رفع نما ی کودک از نظر تماس با همساالن و بازی و سرگرم ی روان ازهایين .19

 ای کودک را مناسب با سن او برآورده کند .  هیتغذ ازهایين .20

 مادر...) انجام دهد .  ريش  -(لوله معده ماریيکودک را متناسب با سن و ب هیتغذ حيروش صح .21

 در بخش کوشا باشد .  د یمطالب جد  ریيادگیدر .22

انتقال   .23 سادر  به  خود  پ   نی ریمعلومات  سع  ی علم  تيفيک  شبرديجهت  بخش  نما  ی در  تالش  با    دی و  مهم  نکات  (نوشتن 

 بخش روزانه ) یآموزش برد رفرانس در

 جلدی و داخل  ریز  ،ی عضالن  قی، تزر  افي، قطره ، ش  یرا به صورت خوراک   ماريخواران و کودکان ب  ري روش دارو دادن در ش .24

 .  دیمحاسبه نما حيانجام دهد و دارو را به طور صح حيو رکتال را به دقت و به طور صح جلدی

 نه يزم نیتوجه نموده و مراقبت های الزم را در ا ییدر بخ شهای اطفال بداند و بکار برد و به عوارض دارو  ییاطالعات دارو .25

 دهد .  انجام .26

 .   دینما  ميمحاسبه و تنظ قاًيدانشجو قادر باشد قطرات سرم را دق .27

 . دینما ریيگ  یرا پ شاتیرا با همکاری پرسنل بخش انجام دهد. وپاسخ آزما ریيوخون گ ریيرگ گ جرهایيپروس .28

 انجام دهد .  حيمراقبت صح یدرمان  ع یاز کودک تحت ما .29

 انجام دهد .  حيبطور صح نهيزم نیتوجه نموده و اقدامات الزم را در ا ی درمان عیبه عوارض ما .30

 .   دیبرقرار نما حيصح یکالم  ريو غ  ی با آنها ارتباط کالم دی و کودک در بخش نما  نیدر جلب اعتماد والد یسع .31

 و مناسب بدهد .  حيپاسخ صح ن یبه سؤاالت کودک و والد .32

 و براساس آن آموزشهای الزم را بدهد .  یرا بررس  نیکودک و والد  یآموزش ازهایين .33

 آماده کن د  یو روان  یاز نظر جسم یدرمان جرهایيو کودک را برای انجام پروس نیوالد .34

 .   دیو مناسب استفاده نما  حيمحدود کننده جهت کودک به طور صح لیاز وسا .35

 کن د  تیرا رعا ونيزوالسیقبل و بعد از تماس با کودک نکات ا .36

 .  د ینما  تیاز حوادث رعا ریيگي کودک نکات الزم در مورد پ   تيمتناسب با سن و وضع .37



 .   دینما  یابی، اجرا و ارز زییپرستاری برنامه ر ندیمراقبت ها را بر اساس گام های فرا .38

 .  دی و ارائه نما نیتدو  ندیطرح مراقبت پرست اری را بر طبق فرآ .39

 ب يرامي) یراتسرپ یاهتبقارم و اه تای، یژولو العي،تاحالطصا و م امزآيو دنادب ار شخب ره هب طوبرم (اهتبقارم ،نامرد ،تاش .40

 .  دیرا ارائه نما ندیکامل مورد همراه با طرح مراقبت پرستاری بر طبق فرآ گزارش .41

 (پمفلت، بوکلت...) را ارائه ده د ماريطرح آموزش به ب .42

 د ی ی موجود دربخش ومراقبتهای آن در تابلومخصوص در بخش درج نما هایماريب ا ی مربوط به داروها  ی اطالعات علم .43

 : (، ملزومات مورد نیاز تدریس بالینیها و رویکردهای آموزش بالینی شیوه روش تدریس)

 

 فعالیتهای فراگیران: 

 نروز آ  8بخش بعداز ساعت  هورود ب ريموقع محل کارآموزی بر طبق جدول زمان بندی (درصورت تاخ هحضور و تر ک ب 1

 نمره ( 2)شودیمحسوب م  بتيغ 

 از ش يب بتيجبران شود و درصورت عدم جبران دو نمره از نمره کل کسر خواهد شد. غ  دی روز، با کیموجه  بتيدرصورت غ  - 2

 گردد  یروز منجر به حذف کارآموزی م کی

 نمره( 2)ناظر د ياسات ینيراند های بال یو در حضور استاد و در ط  ماريب نيدر بال ماريدو مورد گزارش ب هیارا - 3

 نمره( 8)توسط مسئول بخش دیي با تا  یدرمان تيمشارکت در انجام فعال - 4

 پمفلت برای  ای یبه شکل سخنران نيمورد آموزش در بال کیمورد رفلکشن و اجرای  کی مورد نقد گزارش و  کی هیارا - 5

 نمره( 2)ر همکاران پرستا ای مارانيب

 نمره(  4)راندهای بخش گراند  شرکت فعال در   - 6

 نمره(  2)ارتباط مناسب با همکار  - 7

 دوره :  استهایيو مقررات کارآموزی وس نيقوان

 از نظر  رموجهيغ   ليدر خروج به دل ليورود به بخش و تعج ريحضور و ترک به موقع درمحل کارآموزی(در صورت تاخ •

 شود .  یمحسوب م بتيو مسوول بخش آنروز غ  استاد

 شرکت فعال در راند های بخش و انجام امور محوله از طرف استاد و مسوول بخش  •

 شده در الگ بوک است ميبر اساس مفاد تنظ یابينمره ارزش •

 در عرصه موجود در بخش انیهای پرستاری در دفتر مربوط به گزارش دانشجو تي ثبت و گزارش روزانه انجام فعال •

 . فتيش  ا یوساعت ورود وخروج و امضای دانشجو و مسوول بخش  خ یباذکرتار

 شود .  یانجام م یبخش و همکار اموزش نينظر مسوول ریشب ز کی صبح و  فتيکار آموزی در ش •

 بتيروز و غ  کیمجاز  بتيسواعات کارآموزی شوود,غ  1/  10دانشوجو در طول کارآموزی کمتر از  بتيکه غ  یدر صوورت •

 نمره از نمره کل کسور  کیخواهد داشوت ودر صوورت عدم جبران آن به ازای هرروز  یدو روز کارآموزی جبران رمجازيغ 

 شد.  خواهد

 در بخش  لیعدم استفاده از موبا  •

 ان. یآالت جهت دانشجو نتیو ز شیکامل طبق ضوابط دانشکده و عدم استفاده از آرا فرميونی  تیرعا •

 

 :)فرم ارزشیابی( نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی 



 نمره بر اساس نمره بندی الگ بوک محاسبه خواهد شد  :)مطابق با الگ بوک( عمومی

 اساس نمره بندی الگ بوک محاسبه خواهد شد نمره بر  :)مطابق با الگ بوک(اختصاصی

  نمره 2نمره  و ارایه در گراند راند پرستاری  2نقد گزارش و رفلکشن تکالیف:
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