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 (نوزاد مادر و پرستاری عرصهکارپوشه کارآموزی در)

 

 
 

از این دفترچه به عنوان راهنمای کارورزی خود، فعالیت های یادگیری و 

 نحوه ارزشیابی دوره استفاده نمایید.



 

 
 کارورز گرامی

اميد است بتوانيد  (اننوزاد بخش)مادر و نوزاد پرستاری در عرصه  آموزیيت طي دوره کارضمن آرزوی موفق

  عملي خود کوشا باشيد. -و ارتقاء توانمندی علمي مادرانو  نوزاداندر جهت حفظ و ارتقاء سالمت 

 
ه هاايي از  يادگيرنده برای نشان دادن توانايي هاا و پيشارفت خاود نمونا    نوعي ارزشيابي مستمر است. کارپوشه 

کارهايي را که در طول يك مدت معين انجام داده در مجموعه ای جما  آوری ماي کناد و بارای ارزشايابي در      

کاه انجاام آن    پروسايجرهايي ثبات   الگ بوک به عنوان بخشي از کارپوشه برایاختيار استاد مي گذارد. 
. با توجه باه اينهاه دوره   ضروری است و به عنوان بايدهای يادگيری مي باشد در نظر گرفته شده است

عرصه يا اينترنشيپ پرستاری با هدف مستقل شدن نسبي دانشجوی پرستاری قبال از ورود باه مطاي     
کار و قبول مسئوليت به عنوان پرستار است لذا در اين دوره حضور مربي به صورت مستقيم نمي باشاد   

توجه به اینکه مسئوویت  الئ ی   با د. يمربوطه برخوردار مي باشا  مربياما شما همواره از حمايت 

یادگتری به عهده فرد می باشد امتد اس  بتوانتد از فرلئ  ائای بئایتنی  ئود بئه      

 بهترین نحو استفاده نمایتد.

 .تایید شود مربیمی بایست توسط رایج در بخش انجام پروسیجرهای  -

 تحویل دهید.در اسرع وقت به مربی پایان دوره در دفترچه خود را  -

 )صبح( شيفت کاری 9واحد معادل  1 برای دانشجويان پرستاری پيوسته:مدت کارورزی 

 از شما انتظار مي رود تا مقررات آموزشي را مد نظر قرار دهيد:
 .موق  در بخشه حضور در شيفت طبق برنامه تعيين شده و حضور ب (1 
و شالوار مشاهي     استفاده از يونيفرم طبق مقرارت دانشهده )پوشيدن روپوش سفيد و تميا،  مقنعاه   (2 

 الين( و استفاده از کارت شناساييعدم استفاده از شلوار جين  کفش مناسب ب
 و استفاده از کارت شناسايي کفش مناسب بالين شلوار مشهي  روپوش سفيد و تمي، : آقايان

 ناخن و عدم استفاده از زيور آالتکوتاه نگه داشتن  (3 
 ان  همهاران  کادر آموزشي درمانيماران  همراهرعايت شئونات حرفه ای در برخورد با بي (4
گونه جابجايي و يا عدم امهان حضور در شيفت به دليل  هردر طول دوره مجاز به غيبت نمي باشيد.  (5

 با مربي و يا در صورت در دسترس نبودن مربي باا مادير گاروه پرساتاری    بيماری بايستي با هماهنگي 
 گردد.صورت گيرد و در اسرع وقت ني، جبران 
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بازانديشي  و حهايات باليني  معرفي عايت قوانين و مقررات آموزشي  اخالق حرفه ای  ر :ارزشیابی  (6

 .  مورد  يادگيری از راندهای باليني
 اب،ارهای ارزشيابي ني، شامل موارد زير است:

 پرواي،ر سويا  بخش مسئوليا  درجه )پرسنل 363ارزشيابي   OSCE *.  آزمون ساختاريافته عيني يا 
 (خودارزيابي
 گردد:دقيقه  برگ،ار  مي 33 تا 23 ايستگاه طي 6تا  48آزمون  در 

. 3ني . پروسيجرهای رايج در بخش اطفال از قبيل رگ گيری  احيا  اکسيژن درما2 آموزش به بيمار .1
ر  ژيت  ايهتاز قبيل منن بيماری های شاي  نوزادان . سناريوهای 5 . تشخيص پرستاری4گ،ارش نويسي 
ی داروآماده کردن های سيانوتيك قلبي به منظور مطاسبه آب و الهتروليت  تنظيم سرم و پنوموني  بيماري

 تفسير آزمايشات رايج در بخش ، تجوي، شده

 توجه: )تاریخ آزمون آ رین ج سه مربوط به دوره با مربی مربوطه متباشد(

خود باه طاور مساتمر باا گاروه  در       یريادگي یها تيعالسائل مربوط به کارورزی و فدر خصوص م( 7
 . ديارتباط باش

 arzaniaf@gmail.com: ارزانيتر پست الهترونيك: دک
 

 
 شماره دانشجويينام و نام خانوادگي:                             

 .امراه با ذکر تاریخ به تفکتک در جدول نده شدهارشتف  گذکل تعداد 

           تاریخ

           لبح 

           رعص

 

 
 

   امضا و تاريخدانشجو نام و نام  خانوادگي 

 



 
  

 نوزادپرستاری مادر و  آموزی در عرصهکار (Must learnبايدهای )

 نوزادان بخش

 

تاییددد نددا ر    نطوه انجام

 کیفیت کار  

 5خیلی خوب=

 1ضعیف:

باااااا   مستقل 
 کمك  

 

 مشاهده  
 

رخ 
 نداد 

 

      مراقبت از نوزاد در انهوباتور

      کنترل عالئم حياتي 

      دارو دادن

      کنترل جذب و دف  

      آماده کردن سرم و الهتروليت

      خونگيری از پاشنه پا و کنترل قند با گلوکومتر

      گذاشتن سوند معده

      تغذيه نوزاد با لوله/سرنگ

      آموزش شيردهي

      رعايت نهات کنترل عفونت

      رش نويسيگ،ا

      مراقبت از نوزاد در حين فتوتراپي

      مبتال به ميلوسل  ميلومننگوسل و ...  مراقبت از نوزاد

ان مبتال به انواع هرني )ديافراگم  ناافي  مراقبت از نوزاد
 و ... (

     

مبتال به شهاف کام  لب  آترزی ماری    مراقبت از نوزاد
 يهای متابوليكناهنجاريهای آنورکتال  بيمار

     

      اکسيژن تراپي 

      ساکشن  

      پالس اکسي متری

      جم  آوری نمونه ادراری با بگ

مراقباات از کاتترهااا و اتصاااالت )وساات تيااوب/ لولااه 
 گاسترستومي/کلستومي و....(
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 فعایت  اا ثب برگه 

 نوزادانبخش 

 

  مربددی یددا نددا ر تاییددد  نطوه انجام

 ر  کیفیت کا

 5خیلی خوب=

 1ضعیف:

 مستقل
  )دفعات(

 

 رخ نداد  مشاهده کمكبا 
 

      پرونده با دارويي کنترل کارت

      جم  آوری نمونه ادراری با بگ 

      بررسی رفلکسها در نوزادان

اندازه گیری دور سر، قد و وزن و چارت 

و تفسوویر  ن بوور اسووا   در نمووودار ر وود

وزن و دور سور  اندازه گیری قد و صدکها

اندازه گیری قد و وزن و دور سور انودازه   

 گیری قد و وزن و دور سر

     

توجه و تفسير آزمايشاات منادرد در   
 پرونده

     

در رابطه با مراقبات   مادرآموزش به 
 در من،ل  از نوزاد

     

 ... گرفتن نمونه از سوپرا پوبيك   و LPکمك در برخي پروسيجر ها مانند 

  

 
 

 

 

  ساير موارد: ذکر شود

 



 

  Reflection  /بازانديشي

منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط بالینی رخ می دهد. 

تان ایجاد شد و چیزی را یاد گرفتید، درسی از باره آن تامل کردید و سوال برای رویدادهایی که شما در

 برایتان بود، را بنویسید. آن گرفتید، تجربه قابل توجه ای 

: بازاندیشی خطای بالینی، بازاندیشی مراقبت معنوی، مورد از تجربیات خود را بنویسید 4حداقل 

 بازاندیشی رویدادهای رایج

 
 اغفرلنا ما اخطانا و ما تعمدنا و ما اسررنا و ما انت اعلم به منا  اللهم: رسول اکرم )ص(

و   میقصد دچار آن ها گشت یو از رو عمدتا ایو  میکه اشتباها مرتکب شد یناز ما در گذر نسبت به گناها ایخدا

 .یباش یتو نسبت به آن ها از ما عالم تر م .میداد انجامکه در نهان  ییاز خالف ها

 حداقل یک مورد آن می بایست مربوط به خطاهای بالینی باشد که مرتکب شده اید.

 . چه اتفاقی افتاد؟1

 تان چه بود؟. احساسات و افکار2

 . خوب و بد این تجربه چه بود؟3

 . چه درسی از این موقعیت گرفتید؟4

 . چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟5

 . اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟6
 

 

 ارائه یک گزارش مورد
 متعدد یاا یبا آنومای یمر یمورد: آترز کیگزارش    مثال:

، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعات تماا   رش موردگزا عنوان صفحه اول:

 با بیمار )برای پیگیری های بعدی(،

اهمیت مشکل و میزان بروز یا شیوع آن و شرحی در باره بیمااری، ررایای اناباا      صفحه دوم: مقدمه:

 مورد 

تشابیص هاای    ولیه، تشبیص قطعای، معرفی مورد: از شکایت به هنگام مراجعه، تشبیص اصفحه سوم: 
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و آزمایشات و گرافی ها باه هماراه توحایر در بااره      )پرسااری( اقدامات درمانی و مراقبای پرسااری،

طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، ناایج درمان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفاه باه آن اشااره و نااایج آن    

 ل مورد.ذكر شود. سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری كام

برخی از مطالعات مشابه كه در كشاور  : اشاره به نکات قابل توجه در مورد معرفی شده و صفحه رهارم

( یا یافاه هایی از منابع خاارجی )در ایان قتامت از و  ساایت     SIDانجام شده است )ایران مدكس و 

 (، نرسینگ سنار، مجالت نوزادانهای معابر اسافاده شود )ایمیدیتن،پا  مد

 نایجه گیری: مهم ترین نکات یادگیری این گزارشصفحه 

 تقدیر و تشکر: در صورت لزوم از همکاری خانواده و پرسنل و یا پزشک مربوطهصفحه 

ر حاروری اسات.   ومنابع: ذكر دقیق منابع و رعایت نکات آئین نگارش طبق دساورالعمل ونکاو صفحه 

مقاالت موجود در ایران مدكس و پاا  ماد    حداقل شش منبع نیاز است. عالوه بر كاا  از منابعی مانند

 پیوست شوند.،نیز اسافاده شود. فایل مقاالت مورد اسافاده

 همراه با فایل ها تحویل داده شودگزارش مورد می بایتت تایپ شده  

 

 



 

و انطباق با آن شواهد علمی و  نکات مهمی که از کادر درمانی و مراقبتی یاد گرفته اید

 ذکر رفرنس
آماده  نوزاد وقتی داشتم داروها را برای"برای مثال  .بخشو  شيفت دگيری از پرستاران با ذکرمورد يا 4

می کردم یکی از پرستارها به من گفت حواست باشه که ونکومایسین را همزمان با هیچ آنتی بیوتیک 

 ه کنید.برای قبول و یا رد این نکته می بایست ار کتاب رفرنس استفاد "دیگر نباید به بیمار بدهی

 نام پ،شك مورد از وي،يت های پ،شك با ذکر 4

 

 بخشفرم ارزشیابی: مسئول 
  ضعيف متوس  خوب عمومی

    حجاب و بهداشت فردی

    ورود و خرود به موق  

    مسئوليت پذيری

    ارتباط صطيح و مناسب با ديگران 

    تخصصی

    کتبي( -. گ،ارش دهي )شفاهي1

    م پروسيجرهای درماني مراقبتي. توانايي انجا2

    . توانايي کاربرد شيوه صطيح دارو درماني3

    . توانايي کاربرد شيوه صطيح سرم درماني و ترانسفوزيون خون4

    بهداشت  .....(  . توانايي رف  نيازهای جسماني مددجو )تغذيه5

    . توانايي پذيرش بيمار6

 يد لطفا در اين قسمت بنويسيد.يك از عبارات ارزشيابي داردر خصوص نمره هر  اگر نظر خاصي
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 ی پرسنل بخشابیفرم ارزش
  ضعتف متوسط  وب عمومی

      حجاب و بهداشت فردی

     موق  در بخش( ه وقت شناسي )ورود و خرود ب

     مسئوليت پذيری

     انطباق با شراي  بطراني 

     ارتباط صطيح و مناسب با ديگران 

 مالحظات ضعتف متوسط  وب تخصصی
     کتبي( /گ،ارش دهي )شفاهي. 1

     توانايي انجام پروسيجرهای درماني مراقبتي. 2

     توانايي کاربرد شيوه صطيح دارو درماني. 3

توانااايي کاااربرد شاايوه صااطيح ساارم درماااني و    . 4
 ترانسفوزيون خون

    

     غذيه  .....(توانايي رف  نيازهای اوليه کودک )ت. 5
 اگر نظر خاصي در خصوص نمره هر يك از عبارات ارزشيابي داريد لطفا در اين قسمت بنويسيد.

 

 
 



 

یا یکی از اعضای گروه به منظور دریافت راهنمایی  یاپرستار مسئولدانشجو به مربی  دفعات مراجعه

 آموزشی یا تکمیل یکی از فعالیت های حین دوره

 مالحظات و امضا علت مراجعه تاریخ مراجعه ردیف
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 شماره دانشجویی   و نام خانوادگی  نام 

 

 مالحظات  نمره فعالیت ها

 فرم های ارزشیابی  7 ارزیابی بالینی 

 مربی توسط   1 آزمون داپس

 کارگاه احیای نوزاد  کارگاه شیر مادر  25/1 آزمون کتبی 

اعالم می شود. شرکت در  ری آسکیزمان برگزا  7 آسکی  

  این آزمون الزامی است.

قابل پیگیری بودن بیمار و تازه و معتبر بودن   75/1 معرفی مورد

 مهم است.)فارسی و انگلیسی( منابع 

   5/0 نوزادرشد بررسی 

حداقل یک مورد آن مربوط به خطاهای بالینی   1 / حکایات بالینی بازاندیشی

به ارتباطات باشد. به جای و یک مورد مربوط 

سوال بالینی به می توانید  یکی از بازاندیشی ها

 را انجام دهید. صورت معرفی مورد و پاسخ

 -  5/0 بالینی  راندهای

آسکی نمره حد نصاب را کسب نکنند می بایست برای ترمیم اشکاالت خود با برخی از ایستگاه های کسانی که در  

 در آزمون عملی شرکت نمایند. دو هفته پراتیک تمرین نمایند و بعد از در اتاق مربی هماهنگی با 


