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 هوالعالم

 دانشکده علوم پزشکی الرستان ،دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(

 دفترچه ثبت روزانه فعالیت های علمی دانشجویان کارشناسی پرستاری

"LOG BOOK" 

 درس : کارآموزی پرستاری کودک سالم و بیماری های کودکان

 بخش : اطفال بیمارستان امام رضا )ع(

 

 اطالعات دانشجو:

 نام خانوادگی:                                          نام:      
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 نیمسال تحصیلی:
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 :حداقل های اموزشی

  حداقل یک مورد برقراری ارتباط با کودک، تحت نظر مربی 

  چک حداقل ( عالئم حیاتیTPR در )کودک  5 

  مورد مراقبت روزانه از کودک  ۳حداقل 

 چک حداقل ln take and out put  کودک  2 در 

  های مورد دارو به شکل 3حداقل تجویر PO  ،SQ ، IV ، IM Supp, ...و 

  کودک  3حداقل برای گزارش پرستاری نوشتن 

  کودک  ۲حداقل برای تهیه نمونه 

  ورد تنظیم و ثبت قطرات سرم م ۶حداقل 

  تاریخچه بیمار  گرفتن مورد ۵حداقل 

  و...کلیوی  -تنفسی  -مراقبت از کودک با مشکالت گوارشی مورد  ۱حداقل  

  نبوالیزر  -ساکشن  -اکسیژن درمانی  -تری مورد استفاده از دستگاه هایی مثل پالس اکسیم 1حداقل 

 

 مهارت های حرکتی : 

 کسب مهارت در اندازه گیری عالئم حیاتی کودک 

  کسب مهارت در آماده کردن کودک برای انجام پروسیجرها 

  کسب مهارت در مراقبت از کودکNPO 

  کسب مهارت درOOB  کودک 

  کسب مهارت در مراقبت از سرم بیمار 

  دادن داروهای بخشکسب مهارت در 

  کسب مهارت در چکo &l 

  کسب مهارت در آموزش کودک و خانواده 

 کسب مهارت در ثبت گزارش پرستاری کودک بیمار 

 کسب مهارت در گرفتن تاریخچه بیماری کودک 

 مهارت های نگرشی :

  توانایی برقراری با کودک و خانواده 

 ی توانایی برقراری ارتباط با اعضاء تیم بهداشتی درمان 

  نشان دادن حس مسئولیت در مراقبت از کودکان 

  کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی در انجام مراقبت های پرستاری از کودک بیماردر خصوص کسب آگاهی 
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 صفات عمومی دانشجویان در محیط های بالینی

 همیشه معیارها صفات عمومی

(1) 

 اغلب

(57)/ 

 گاهی

(7)/ 

 بندرت

(57)/ 

غیرقابل 

 قبول

(0) 

مشاهده 

 نشد

 حضور به موقع در محل کاراموزی وقت شناسی

 انجام به موقع وظایف محوله و مراقبت از بیمار طی شیفت 

 ارائه به موقع تکالیف محوله

 نداشتن غیبت 

      

 پوشیدن یونیفرم مناسب: روپوش سفید، شلوار مشکی پارچه ای، مقنعه مشکی وضعیت ظاهر

بلند) برای خانم ها( و نداشتن آرایش و عدم استفاده از زیور آالت )خانم ها( و عدم استفاده از 

 آرایش غیر متعارف صورت و مو) آقایان( 

 نصب کارت شناسایی معتبر روی مقنعه خانم ها و روی جیب باال برای )آقایان(

      

رعایت اصول 

 اخالقی

 الزم به مددجویان و خانوادهارائه دانش، اطالعات و راهنمایی های 

 شرکت دادن مددجویان و خانواده آنها در تصمیم گیری ها

 محرمانه نگه داشتن اطالعات مربوط به مددجو و خانواده ها

      

رعایت اصول 

 ارتباطی

متناسب با سطح درک  برقراری ارتباط صحیح و توام با ادب با مددجو و خانواده وی بر اساس نیاز و

 آنها

 همکاری و رفتار مو دیانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاران و مربی

      

مسئولیت 

 پذیری

 احساس مسئولیت در قبال نیاز های آموزشی مددجویان و انجام اقدام مناسب       

 شرکت فعال در کلیه فعالیت های آموزشی مددجو و پیگیری مشکالت وی همراه با رفتارهای خالقانه 

 گزارش و مستندات بطور صحیحارائه 

      

 قدرت اظهار نظر در موقعیت های چالش انگیر اعتماد به نفس

 انجام امور محوله بدون اضطراب و وابستگی و به شکل صحیح 

      

 شناسایی مشکالت مددجو و خانواده وی از طریق بررسی صحیح تفکر انتقادی

 ارائه مراقبت هادر نظر گرفتن اولویت ها در حل مشکالت و 

      

       پذیرش انتقادات وارده و تالش در جهت اصالح آنها  انتقاد پذیری

 برنامه ریزی جهت انجام امور محوله با در نظر گرفتن اولویتها نظم و دقت

 دقت در انجام امور محوله -

      

 تمایل به یادگیری مهارتهای جدید و تقویت مهارتهای کسب شده  عالقمندی

 انجام امور با عالقه ورضایت وبه شکل داوطلبانه

 استفاده موثر و مفید از ساعت کارآموزی 

      

حفظ 

ایمنی،خلوت و 

 منترل عفونت

 privacyرعایت اصول 

 بررسی ایمنی محیط و بکارگیری تدابیر ضروری 

 شستشوی موثر دست ها و کوتاه نگه داشتن ناخن ها

 عفونترعایت اصول و مقررات کنترل 
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 صفات اختصاصی دانشجویان در محیط های بالینی

 همیشه یبابزار ارزشیا رفتار مورد انتظار دانشجو منابع استراتژی فعالیت مربی اهداف

(1) 

 اغلب

(55)/ 

 گاهی

(5)/ 

 بندرت

(25)/ 

 ق .ق .غ

(0) 

مشاهده 

 نشد

حداقل یک مورد 

برقراری ارتباط با 

کودک بیمار تحت 

 نظر مربی

/ بحث گروهی درباره تکامل کودک  پرسش و پاسخ

/موظف نمودن دانشجو به بررسی ابعاد شناختی، 

حرکتی و جسمی تکامل کودک /موظف نمودن 

 شدهدانشجو به مطالعه منابع معرفی 

بیان تکامل کودک برحسب سن/ 

بررسی تکامل کودک و دادن بازخورد 

 خانوادهمناسب به 

کهحاکی از همکاری والدین با دانشجو 

ارتباط موثر و حاکی از اعتماد می 

 باشد

Anecdotal 

note 

سواالت شفاهی و 

 کتبی

      

بررسی رشد و تکامل 

 در حداقل دو کودک

موظف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و 

مدل سازی توسط مربی/موظف نمودن اینترنت/

حرکتی و جسمی  ،دانشجو به بررسی ابعاد شناختی

 تکامل کودک

بیان تکامل کودک برحسب سن/ 

بررسی تکامل کودک و دادن بازخورد 

 خانوادهمناسب به 

 بیان استاندارد های رشد کودک

بررسی وضعیت رشد جسمی کودک و 

توضیح / مقایسه با استاندارد ها 

 وضعیت

 رشد جسمی کودک برای مادر 

Anecdotal 

note 

سواالت شفاهی و 

 کتبی

      

اندازه گیری عالئم 

حیاتی به روش های 

حداقل در  مختلف

 دو کودک بیمار

موظف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و 

 اینترنت/

اجرای کردن یک مورد توسط  مربی مربوطه و تأکید 

/ نظارت بر کار دانشجو ودادن  بر اجرای صحیح روش

 بازخورد مناسب

 

شفاهی و  سواالت مشاهده / پرسش و پاسخ

 کتبی و مشاهده

      

مورد  2حداقل 

مراقبت روزانه از 

کودک بیمار در 

 تخت

موظف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و 

مورد توسط  مربی مربوطه و  اجرای یک اینترنت/

 تأکید بر اجرای صحیح روش ارتباطی/

گرفتن تاریخچه به صورت سیتماتیک و شناسایی 

 بالفعل  مشکالت بالقوه و

 

به صورت شفاهی  مشاهده / پرسش و پاسخ

 /مشاهده عملکرد

      

 2حداقل چک 

کودک l&o  مورد

 بیمار 

 

موظف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و 

تاکید برعملکرد کلیه ها در کودکان متناسب اینترنت/

با سن و بیماری ها که اهمیت پیشگیری از خطرات 

 مایعات را می رساندکم و زیاد شدن 

توسط مربی درحضور l&o پر کردن یک نمونه فرم  

 تمام دانشجویان

مشاهده / پرسش و پاسخ/توضیح در 

مورد باالنس مایعات/شناسایی موارد 

 انحرافی

 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو
Anecdotal 

note 

      

 ۳حداقل تجویز 

مورد دارو به روش 

 های گوناگون

 

مطالعه منابع معرفی شده و  موظف نمودن دانشجو به

اجرایی کردن یک مورد توسط  مربی  اینترنت/

/ نظارت بر کار مربوطه و تأکید بر اجرای صحیح روش

 دانشجو ودادن بازخورد مناسب

 

 مشاهده / پرسش و پاسخ

 

Anecdotal 

Note 

مشاهده / پرسش 

 و پاسخ

      

حداقل یک مورد 

جمع آوری نمونه 

)ادرار و مدفوع و ..( 

از کودک طبق اصول 

 صحیح

موظف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و 

اجرایی کردن یک مورد توسط  مربی  اینترنت/

مربوطه و تأکید بر اجرای صحیح روش/ نظارت بر کار 

 دانشجو ودادن بازخورد مناسب

 

 Anecdotal مشاهده / پرسش و پاسخ

Note 

مشاهده / پرسش 

 و پاسخ
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 اختصاصی دانشجویان در محیط های بالینیصفات 

 مایع استراتژی فعالیت مربی اهداف

 

 رفتار مورد انتظار دانشجو

 

 همیشه ابزار ارزشیابی

(1) 

 اغلب

(55)/ 

 گاهی

(5)/ 

 بندرت

(25)/ 

 غ ق. ق

(0) 

مشاهده 

 نشد

حداقل ثبت دو 

مورد گزارش 

 پرستاری

 

کردن یک مورد  یمدل سازی / پرسش و پاسخ / اجرای

 و توسط مربی مربوطه و تاکید بر سیستماتیک بودن

عینی بودن گزارش پرستاری در حضور دانشجویان  و 

بازخورد مناسب/ موظف نمودن دانشجو به ثبت 

 گزارش در پرونده پس از رفع اشکاالت

ارائه گزارش قبل از ثبت در 

مربی/ ثبت گزارش به پرونده 

 صحیح در پرونده بیمار

مشاهده چک لیست 
Anecdotal note 

سواالت شفاهی و 

 کتبی

      

حداقل ثبت سه 

در پرونده دارو مورد 

 بیمار

 Policyمروری بر نحوه صحیح ثبت دارو با توجه به 

 بیمارستان توسط مربی در اولین جلسه

کارآموزی در حضور تمام دانشجویان / موظف نمودن 

دانشجو به ثبت داروهای داده شده طبق اصول صحیح 

 کنترل و نظارت بر حسن انجام کار توسط مربی/

ثبت کامل داروها در پرونده 

 بیمار

Anecdotal note 

سواالت شفاهی و 

 کتبی و مشاهده

      

 ۳حداقل چک 

مورد تنظیم و ثبت 

 وریدیقطرات سرم 

مروری بر نحوه چک صحیح قطرات با توجه به 

policy  بیمارستان توسط مربی در اولین جلسه

کارآموزی در حضور تمام دانشجویان/ موظف نمودن 

دانشجو به تنظیم قطرات طبق اصول صحیح / محاسبه 

و کنترل صحیح قطرات با انفوزیون پمپ /  کنترل و 

 نظارت بر حسن انجام کار توسط مربی

اهده چک لیست / پرسش مش

 و پاسخ

 

سواالت شفاهی و 

 کتبی و مشاهده

      

 ۳انجام حداقل 

مورد مراقبت از 

سرم طبق اصول 

 صحیح

چک دستور پزشک در مورد سرم ، تعویض ست و باتل 

سرم به روش استریل و در زمان صحیح با توجه به 

policy بیمارستان 

به صورت شفاهی/  پرسش و پاسخمشاهده / 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

حداقل چک یک 

مورد مراقبت از 

کودک با مشکالت 

-تنفسی ، قلبی

عروقی، کلیوی 

،عصبی ، گوارشی 

فرایند  بر اساس

 پرستاری

 

موظف نمودن دانشجو به مراقبت پرستاری بر با اساس 

توضیح یک مورد مراقبت پرستاری /فرایند پرستاری 

 مربیبراساس فرایند پرستاری توسط 

ت براساس اولویت های مراقب

ارائه کتبی طرح  تعیین شده /

ارائه شفاهی طرح  مراقبتی /

 مراقبتی در راند بالینی

بازنگری مطالب 

آموزشی به صورت 

شفاهی / مشاهده 

 عملکرد دانشجو

      

تعویض پانسمان و 

شستشوی زخم 

حداقل یک مورد با 

رعایت اصول 

 استریلیتی

موظف نمودن دانشجو به آماده کردن کامل وسایل 

 قبل از شروع کار و ارائه 

 توضیحات کافی به بیمار 

ماده کردن وسایل به طور آ

پاسخ به سواالت / انجام /کامل

پانسمان با رعایت اصول 

 صحیح و استریل

 

  Anecdotal 
note 

 مشاهده
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 بالینیصفات اختصاصی دانشجویان در محیط های 

 مایع استراتژی فعالیت مربی هدافا

 

 رفتار مورد انتظار دانشجو

 

 همیشه ابزار ارزشیابی

(1) 

 اغلب

(55)/ 

 گاهی

(5)/ 

 بندرت

(25)/ 

 غ ق. ق

(0) 

مشاهده 

 نشد

 ۲مراقبت از حداقل 

نوزاد تحت 

طبق  یراپقوتوت

 اصول صحیح

 فوتوترابی تحتمروری بر نحوه صحیح مراقبت از نوزاد 

در جلسه اول کارآموزی در حضور تمام دانشجویان 

معرفی منابع / به صورت بحث گروهی و  توسط مربی 

به  نشجودا نمودن / موظفمطالعه دراین زمینه 

فوتوتراپی طبق اصول صحیح حت تمراقبت از نوزاد 

 نظارت بر حسن انجام کار توسط مربی /کنترل و

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

ت شفاهی/ به صور

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

 حداقل دو مورد

استفاده از دستگاه 

ل اصو بقنبوالیزر ط

 صحیح

 

ارد مو و رزبوالینمروری بر نحوه صحیح کار با دستگاه 

اول کار آموزی در حضور تمام  در جلسهآن  بردکار

نمودن دانشجو به  / موظف دانشجویان توسط مربی

 ولطبق اصبرای کودکان استفاده از دستگاه نبوالیزر 

توسط صحیح / کنترل و نظارت بر حسن انجام کار 

 مربی

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

به صورت شفاهی/ 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

حداقل یک مورد 

استفاده دستگاه 

 پالس اکسیمتری

 صحیح طبق اصول

 

 کار با دستگاه پالس اکسیمروری بر نحوه صحیح 

اول کار آموزی در  در جلسهآن  بردموارد کار و متری

نمودن  / موظف حضور تمام دانشجویان توسط مربی

رای ب متری دانشجو به استفاده از دستگاه پالس اکسی

صحیح / کنترل و نظارت بر حسن  طبق اصولکودکان 

 توسط مربیانجام کار 

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

شفاهی/  به صورت

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

 ۱حداقل از  مواقیت

تحت مراقبت  نوزاد

طبق در انکوباتور 

 اصول صحیح

 

مروری بر نحوه صحیح مراقبت از نوزاد در انکوباتور در 

جلسه اول کارآموزی در حضور تمام دانشجویان توسط 

رفی منابع مطالعه /معمربی و به صورت بحث گروهی 

نمودن دانشجو به مراقبت از  موظف /دراین زمینه 

 کنترل و نظارت/ اصول صحیح  طبقنوزاد در انکوباتور 

 بر حسن انجام کار توسط مربی

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

به صورت شفاهی/ 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

حداقل دو مورد 

درمانی  اکسیژن

 صحیح طبق اصول

 

درمانی و موارد کاربرد  اکسیژنمروری بر نحوه صحیح 

 دانشجویانکارآموزی در حضور تمام  در جلسه اولآن 

موظف نمودن دانشجو به انجام اکسیژن / توسط مربی 

کنترل و  /درمانی برای کودکان طبق اصول صحیح

 نظارت بر حسن انجام کار توسط مربی

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

به صورت شفاهی/ 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو

      

کودک  کردنماده آ

انجام  برای

پروسیجرها حداقل 

 یک مورد

ف نمودن دانشجو به مطالعه منابع معرفی شده و ظمو

 اینترنت

 

توضیح در مورد چگونگی 

انجام ازمایش برای بیمار قبل 

نوشتن گزارش  / تست از انجام

 در پرونده بیماری تبک

سواالت شفاهی و 

 کتبی و مشاهده

      

 حداقل یک مورد

ساکشن کردن 

 اصول صحیحطبق 

 در کودکان

 بردمروری بر نحوه صحیح انجام ساکشن و موارد کار

حضور تمام دانشجویان  درآن در جلسه اول کارآموزی 

انجام ساکشن  دانشجو به نمودن  مربی / موظفتوسط 

و نظارت بر حسن  کنترل | /در کودکان اصول صحیح 

 انجام کار توسط مربی

 پرسش و پاسخ / مشاهده

 

به صورت شفاهی/ 

مشاهده عملکرد 

 دانشجو
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 دستورالعمل جدول ثبت کلی دستورالعمل های پرستاری در بخش کودکان

 تشخیص تاریخ موارد

 بیمار

 امضا استاد

    برقراری ارتباط صحیح با کودک و خانواده

    برقراری ارتباط صحیح با کودک و خانواده

    ارتباط صحیح با کودک و خانوادهبرقراری 

    اندازه گیری عالئم حیاتی 

    اندازه گیری عالئم حیاتی 

    اندازه گیری عالئم حیاتی 

    مراقبت روزانه از کودک 

    مراقبت روزانه از کودک 

    مراقبت روزانه از کودک 

    I & Oچک 

    I & Oچک 

    I & Oچک 

     POتجویز داروی 

     POتجویز داروی 

     POتجویز داروی 

     IMتجویز داروی 

     IMتجویز داروی 

     IMتجویز داروی 

    IV تجویز داروی

    IV تجویز داروی

    IV تجویز داروی

    SQ تجویز داروی

    SQ تجویز داروی

    SQ تجویز داروی

     SUPPتجویز داروی 

     SUPPتجویز داروی 

     SUPPتجویز داروی 

     inhalationتجویز داروی 

     inhalationتجویز داروی 

     inhalationتجویز داروی 

    جمع آوری نمونه
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    جمع آوری نمونه

    جمع آوری نمونه

    ثبت گزارش پرستاری

    ثبت گزارش پرستاری

    ثبت گزارش پرستاری

    کودک تحت فوتوتراییمراقبت از 

    مراقبت از کودک در انکوباتور

 

 بیمار: تاریخ:                                         فرم ثبت آموزش به مددجو در بخش اطفال                                      تشخیص

 روش آموزش موضوع و خالصه محتوای آموزشی نیاز آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امتیاز:  و تائید مربی :مالحظات 

 



9 
 

 ثبت گزارش پرستاری
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 ثبت خاطرات و تجربیات شخصی بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره ارزشیابیجدول 

نمره  نمره استاندارد موارد ارزشیابی

 دانشجو

مالحظات و  نمره دانشجو

 مربیتائید 

    4 صفات عمومی

    8 صفات اختصاصی

 

 

کالیف ت

 دوره

 

    1 ه آموزشی به مددجوئارا

    /7 تکمیل فرم بررسی مددجو

    1 ارائه فرآیند پرستاری

    1 ارائه گزارش پرستاری

 راندشرکت فعال در 

 بالینی

1    

    1 ه کنفرانس بالینیئارا

    /7 یئارائه کنفرانس دارو

 Post testامتحان 

 

5    

    50 جمع

 


