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 ردیف
مراحل فرآیند  

 پرستاری 
 عملکرد مورد انتظار 
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و مصاحبه با کودک و نوجوان  روانی مناسب برای برقراری ارتباط توانایی فراهم نمودن محیط فیزیکی،
 انوادهو خ

 تاکنون تولداز قبل ، گرفتن تاریخچه کامل از رشد جسمی و روانی کودک

 (PE)نوجوان  بررسی وضعیت جسمی کودک و

 (MSE)نوجوان  بررسی وضعیت روانی کودک و

 روانسنجي در روانپزشكي    انواع مقياسهاي سنجش رفتار و ده از توانایی ارزیابی مشکالت مددجو با استفا

 تعیین استرسورهای زندگی کودک با استفاده از مدل فرموالسیون 

 رسی وضعیت فعالیتها و بازیها و اوقات فراغت کودک و نوجوان بر

 کودک و نوجوان بالفعل و محدویت های  یهای بالقوه و توانایی ارزیابی توانائ 

 عمومی و اختصاصی بیمار انایی تفسیر آزمایشات وت 

 Social Skillsبررسی وضعیت مهارتهای اجتماعی مددجو 

 نوجوانو ده کودک  اقتصادی خانوا -بررسی وضعیت خانوادگی، اجتماعی

 خانواده  بررسی نیازهای آموزشی و مشاوره ای مددجو /
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 شناخت انجام شده    بررسی و   ایی تعیین نیازهای مراقبتی، درمانی و آموزشی مددجو مبتنی بر ان تو

 فهرست نمودن عالئم و نشانه های بروز مشکل 

 عوامل مرتبط با بروز مشکل  فهرست نمودن

 بررسی و شناخت  مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده هایتوانایی تدوین تشخیصهای پرستاری 
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 توانایی اولویت بندی مراقبتهای پرستاری و درمانی  

  توانایی برنامه ریزی جهت اوقات فراغت مددجو در بخش و منزل 

4 
 اجرا 

  

 با تيم درمان    زم در برنامه مراقبت درماني مددجومشارکت و همكاري ال

 

 انان نوجو    ماني کودکان وو ضوابط دقيق مربوطه به دارو در  نينرعايت قوا

 کودک و نوجوان توسط  درمان دارويي  توانايي ايجاد انگيزه جهت پذيرش  

 پزشكيجهت پيشگيري از عوارض ) مسموميت دارويي( داروهاي روانارائه تدابير الزم  

 .( در حيطه تخصصي خويش براي مددجو و .  آرام سازي، ورزشتوانايي کاربرد انواع درمانهاي تكميلي متداول ) نظير  

  
 درماني به مددجو   –ارائه آموزش هاي  مراقبتي  



  
     ECTبعد از      حين و  انجام مراقبت هاي پرستاري قبل،

 
 مددجو توسط  رماني  تي دگيري رژيم مراقببكار  پذيرش و  ايجاد  نجام اقدامات الزم در جهت  ا

 د ميزان دستيابي به برآيندهاي مورد انتظار اوت در مورتوانايي قض ارزشیابی  5

 نوجوان     کودک و  تنشانه هاي اختالال  گزارش ثبت دقيق عالئم و

 هاي پرستاري کودک و نوجوان  گزارش ثبت دقيق تشخيص

 عيارهاي ترخيص توانايي ارزيابي مددجو از نظر م

 

 

 نظدارت تحدت ،تخصصدي مدداخالت انجدامبدراي  الگدو از روش مشداهده آمدوزش بداليني در :نيداز مدورد وسدائل و تددريس روش

 روان مدداخالت انجدام خدود از نهدايي گدزارشاسدتفاده خواهدد شدد. طدي دوره کدارآموزي دانشدجويان  مسدتقل طور بهنيز  و استاد

ر سدداير حضددوگددزارش کددار بدداليني در  قالددب دراجددرا شددده را  پرسددتاري فرايندددر کدده منطبددق بددنوجددوان  کددودک و پرسددتاري

 و بررسي قرار داده مي شود.  نقد بخشي از عملكرد آموزشي مورد  عنوانو به  مي کنند  ارائه  دوره کاراموزي دانشجويان

 

 نحوه ارزشيابي دوره:

 درصد( 40عملكرد دانشجو )ارزشيابي استاد به صورت مشاهده  

 درصد( 40) و طرح مراقبت پرستاري براي يک بيمار تدوين و ارائه گزارش کار کتبي

 درصد( 20مت روان و رعايت اصول حرفه اي و اخالقي )همكاري نزديک با اعضاي تيم سال

 نمره 10 :الحيت مورد انتظارص

 نمره  8 :باليني گزارش کار

 ارائه   نمره 2 :ژورنال کالب -سمينار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        نوجوانان مداخالت روان پرستاری کودکان و کالبگزارش ژورنال نمره دهی  کمیو  یشاخص های کیف

 

 

        نوجوانان مداخالت روان پرستاری کودکان وسمینار زارش گ شاخص های کیفیت

 

 

 :سياست ها و قوانين کارآموزي

o   الزامي است.در برنامه هاي طراحي شده طي دوره کاراموزي حضور به موقع و فعاالنه 

o  مي باشد.  لباس ناسايي بر  شنصب اتيكت  ،مناسب وشش حرفه ايو پ   دانشجو موظف به رعايت اخالق 

o ورود از    ،  بخدش روانپزشدكيحسدايت بداالي  و  و سياسدت هداي برنامده ريدزي شدده بيمارسدتان  ين  نكته: با توجه به قوان

 بخش جلوگيري بعمل خواهد آمد.  به ،دانشجويان با گوشي تلفن همراه

o ي باشدکارآموزي به صورت دو شيفت متوالي ممنوع م. 

 

 

 نام مجله:                                                                          :                       انتخابی دانشجو مقاله سال انتشار

 توضیحات  نمره  معیار ارزیابی  ردیف

   نمره(   5/0) تنی بر سئوال بالینی مشخص می باشددانشجو قادر به ارائه مقاله مب 1

   نمره(  25/0) آمد نمودن اطالعات شرکت کنندگان نقش مهم داردز مقاله انتخاب شده در رو 2

   نمره( 25/0) مقاله انتخاب شده می تواند در بهبود مهارتهای بالینی نقش داشته باشد 3

   نمره( 25/0) تصمیم سازی بالینی نقش موثری ایفاد نماید نتایج حاصل از ارائه مقاله می تواند در 4

   نمره(  5/0) توضیح چگونگی استفاده از نتایج مطالعه در برنامه های آموزشی می باشددانشجو قادر به  5

   نمره(  25/0) مقاله، از مجالت معتبر التین و جدید انتخاب شده است 6

   نمره  2جمع كل: 

 مورد هر  بی معیار ارزیا ردیف

 نمره  5/0 

 توضیحات 

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود  1

   محتوا را با استفاده از جدیدترین منابع در محدوده زمانی تعیین شده به خوبی پوشش داد  2

   سا در ارائه مطالب داشت تسلط کافی و بیان شیوا و ر 3

   ید و دانشجویان را داشت اساتتوانایی پاسخگویی به پرسش های مطرح شده توسط  4

   نمره  2جمع كل:  
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 موزي آ برنامه روزانه دوره کار 

شماره    -ار بيم دانشجويان 
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 در کاردکس 

 ارائه 

 سمينار 

ساير برنامه ها  

 طبق اعالم روزانه 

رسول  محمد 

 جاوري

زه 
رو

ا 
ره 

دو
ي 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

لدددددددددديال 

 صحرائيان

1         

2         

3         

4         

5         

6         



 

 موزي آ برنامه روزانه دوره کار 

شماره    -ار بيم دانشجويان 

 تخت 

شرکت در  

ECT 

اجراي   ترخيص / پذيرش 

 ني دارودرما 

برگزاري گروه  

 درماني 

فرايند نويسي پرستاري  

 در کاردکس 

 ارائه 

 سمينار 

ساير برنامه ها  

 طبق اعالم روزانه 
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