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ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
اهده مش

نشد 
 : وضعیت ظاهر

 .موازین اسالمی را در پوشش، بطور کامل رعایت می کند -1
 .فرم مناسب را طبق مقررات دانشکده رعایت می کند -2
 .آراستگی و سادگی ظاهر را رعایت می کند -3
. بهداشت فردي را رعایت می کند -4

      

 :وقت شناسی 
 .می کند ساعات اعالم شده ورود و خروج را رعایت -5
 .جهت انجام وظایف محوله ، وقت خود را تنظیم می کند -6
 .زمان استراحت را بخوبی رعایت می کند -7
. تکالیف مربوطه را بموقع ارائه می دهد -8

      

 :دقـت 
 .وظایف محوله را با دقت و سرعت انجام می دهد -9

 .در انجام امور محوله، اصول علمی را رعایت می کند -10
 .در انجام امور مربوط به بیمار، بخش و برنامه ریزي دقت کافی بعمل می آورد -11
 .خطرات احتمالی را پیش بینی می کند -12
 .در ارائه و ثبت گزارشات دقت الزم را دارد  -13
. اولویتها را به دقت تعیین می نماید -14

      

:  ارتباط با مربی و پرسنل
 .و احترام برخورد می کند با مربی و پرسنل با خوشرویی -15
 .سلسله مراتب را رعایت می کند -16
. در مواقع لزوم مشورت می کند -17

      

:  رفتار ، کردار ، احساسات و انتقاد پذیري
 .صدیق بوده، حسن رفتار و انعطاف پذیري دارد -18
 .همکاري الزم را دارد وهماهنگی  در انجام فعالیت ، -19
 .طراري احساسات خود را کنترل می نمایددر موقعیتهاي اض -20
. الت خود دارداانتقادات را مؤدبانه می پذیرد و سعی در رفع اشک -21

      

: مسئولیت پذیري و اعتماد بنفس 
 .در انجام امور پشتکار و جدیت دارد -22
 .نسبت به مددجو و محیط کار احساس مسئولیت می کند -23
 .انجام دستورالعملهاي جدید است با اعتماد به نفس ، داوطلب -24
 .کارهاي محوله را به خوبی انجام می دهد -25
. مؤدبانه انتقادات را می پذیرد و سعی در رفع اشکاالت خود دارد -26

      



ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
اهده مش

نشد 
صرفه جویی و نگهداري از وسایل 

 .در استفاده از وسایل بیمارستان نهایت صرفه جویی را می نماید -27
 .، حداکثر استفاده را می نمایداز حداقل امکانات -28
 .با کارکرد صحیح وسایل بخش آشنایی دارد -29
 .از وسایل و تجهیزات بخش به نحو صحیح استفاده می کند -30
. هر وسیله را پس از استفاده تمیز و در جاي خود قرار می دهد -31

      

: حضور ذهن و سرعت عمل 
 .ستفاده می کندبراي انجام کارها از فکر و هوش خود ا -32
 .در مواقع لزوم به درستی تصمیم می گیرد -33
. سرعت عمل با اصول و تکنیک صحیح همراه است -34

      

: مشاهدات و گزارشات 
 .عالئم و تغییرات مهم را گزارش می دهد -35
 .گزارشات شفاهی را به طور کامل و دقیق ارائه می نماید -36
. اطالعات درج شده در پرونده استفاده می کند جهت تعیین نیازهاي بیمار از -37

      

:  کنترل عفونت
38- Hand Washing   را بخوبی رعایت می کند
از زیور آالت استفاده نمی کند  -39
در مواقع لزوم از ماسک و دستکش استفاده می کند  -40

      

: معاینه فیزیکی 
نوزاد را بطور کامل انجام می دهد  معاینه فیزیکی -41
موارد پاتولوژیک و فیزیولوژیک را در معاینه نوزاد تشخیص می دهد  -42
رفلکس هاي رایج را بطور صحیح انجام می دهد  -43
آسیبهاي زایمانی را می شناسد  -44
روشهاي درمانی و پیشگیري از عوارض احتمالی ناشی از آسیب هاي زایمانی را می شناسد  -45
سن حاملگی را در نوزادان تخمین می زند   -46

      

: اصول تحویل گرفتن نوزاد از اتاق عمل یا زایشگاه 
. را به روش صحیح انجام می دهد) قد، وزن، دور سر، دورسینه(اندازه گیري هاي روتین  -47
وضع عمومی نوزاد توجه می کند به  -48
هد واکسیناسیون را به روش صحیح انجام می د -49
به باز بودن رکتوم توجه می کند  -50
انجام می دهد  NG Washingرا به روش صحیح گذاشته و  NGTدر مواقع لزوم  -51
مراقبتهاي الزم جهت پیشگیري از هیپوترمی را انجام می دهد  -52
به خونریزي بندناف توجه می کند   -53

      

 :مراقبت هاي اولیه از نوزاد در معرض خطر 
دان مادران دیابتیک را از نظر تنفسی و هیپوگلیسمی بررسی می کند نوزا -54
به وضعیت تنفس و آپنه در نوزادان در معرض خطر توجه داشته و مراقبتهاي الزم  -55

را انجام می دهد 
. مراقبتهاي الزم در مورد نوزادان با وزن کم و زیاد انجام می دهد -56

      

 :احیاء نوزاد 
.  جهیزات احیاء آشنایی داردبا وسایل و ت -56
مراحل احیاء نوزاد را به خوبی می داند  -57

      



ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
اهده مش

نشد 
را به درستی می داند  PPVماساژ قلبی و  -58
محاسبۀ دوز داروهاي مورد استفاده در احیاء را به درستی انجام می دهد  -59

 :اصول تغذیه با پستان مادر و شیشه شیر 
اطالعات کاملی دارد از اصول تغذیه با پستان مادر  -60
ارائه می دهد  و تغذیه انحصاري آموزش هاي الزم را به مادر جهت ارتقاء شیردهی -61
از خطراتی نظیر آسپیره کردن نوزاد و خروج هوا از معده نوزاد آگاهی کامل دارد  -62
از مشکالت شایع شیردهی اطالعات کافی دارد و راههاي پیشگیري از آن را به  -63

د ش می دهمادر آموز

      

 :آموزش به مادر جهت مراقبت از نوزاد در منزل 
اصول واکسیناسیون را به مادر آموزش می دهد  -64
مادر را به ...) دماي محیط، مراقبت از بند ناف، حمام نوزاد و (مراقبت هاي روتین  -65

. آموزش می دهد
. اصول رشد و تکامل را به مادر آموزش می دهد -66
. نتقال عفونت را به مادر آموزش می دهداصول ا -67

      

 
 

نمره  14 :فرم ارزشیابی       نمره  2 :فرآیند پرستاري نمره  2 :امتحان        نمره 2 :کنفرانس و ترجمه 

 

ـ  معاینه فیزیکی ـ رفلکس هاي نوزادي ـ احیاء نوزاد ـ آسیب هاي زایمانی ـ آسپیراسیون مکونیوم: موضوع کنفرانس ها 
. هیه پمفلت آموزشیت
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