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 * وضعيت ظاهر :
 موازین اسالمي را در پوشش، بطور کامل رعایت مي کند -1
فرم مناسب )روپوش، کفش، شلوار، مقنعه، کارت مشخصات ( را طبق مقررات دانشکده  -5

 رعایت مي کند
 آراستگي و سادگي ظاهر را رعایت مي کند -3
 بهداشت فردی را رعایت مي کند -4

      

 * وقت شناسي :
 ات اعالم شده ورود و خروج را رعایت مي کندساع -7
 جهت انجام وظایف محوله، وقت خود را تنظيم مي کند -6
 زمان استراحت را بخوبي رعایت مي کند -5
 تکاليف مربوطه را به موقع ارائه مي دهد -8

      

 * دقت :
 وظایف محوله را با دقت و سرعت انجام مي دهد -9

 صول علمي را رعایت مي کنددر انجام امور محوله، ا -10
 در انجام امور مربوط به بيمار، بخش و برنامه ریزی دقت کافي بعمل مي آورد -11
 خطرات احتمالي را پيش بيني مي کند -15
 در ارائه و ثبت گزارشات دقت الزم را دارد -13
 اولویتها را به دقت تعيين مي نماید  -14

      

 * ارتباط با مددجو و خانواده :
گذارده و با وی با خوشرویي و احتررام برخرورد   به فرهنگ و آداب رسوم مددجو احترام  -17

 مي کند
 فاصله مناسب ارتباطي را رعایت مي کند -16
 محيطي را فراهم مي نماید که سبب ایجاد اطمينان در بيمار و خانواده او شود -15
 فرصت صحبت و تبادل نظر به بيمار و خانواده مي دهد -18
 وضع بيمار را برای خانواده اش توضيح مي دهد -19

      

 * ارتباط با مربي و پرسنل :
 با مربي و پرسنل با خوشرویي و احترام برخورد مي کند -50
 سلسله مراتب را رعایت مي کند -51
 در مواقع لزوم مشورت مي کند  -55
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 * رفتار و كردار ، احساسات و انتقادپذيري :
 صدیق بوده و حسن سلوک و انعطاف پذیری دارد -53
 در انجام فعاليت و هماهنگي ، همکاری الزم را دارد -54
 در موقعيتهای اضطراری احساسات خود را کنترل مي نماید -57
 عي در رفع اشکاالت خود داردانتقادات را مؤدبانه مي پذیرد و س -56

      

 * مسئوليت پذيري و اعتماد بنفس :
 در انجام امور پشتکار و جدیت دارد -55
 نسبت به مددجو و محيط کار احساس مسئوليت مي کند -58
 با اعتماد بنفس داوطلب انجام دستورالعملهای جدید است -59
 کارهای محوله را بخوبي انجام مي دهد -30
 یادگيری اصول جدید آماده استبرای  -31
 کارها را بدون سرپرستي و با برنامه ریزی صحيح انجام مي دهد -35

      

 * صرفه جوئي و نگهداري از وسايل :
 در استفاده از وسایل بيمارستان نهایت صرفه جوئي را مي نماید -33
 از حداقل امکانات ، حداکثر استفاده را مي نماید -34
 حيح وسایل بخش آشنایي داردبا کارکرد ص -37
 از وسایل و تجهيزات بخش بنحو صحيح استفاده مي کند -36
 هر وسيله را پس از استفاده تميز و در جای خود قرار مي دهد -35

      

 * حضور ذهن و سرعت عمل :
 برای انجام کارها از فکر و هوش خود استفاده مي کند -38
 ي گيرددر مواقع لزوم به درستي تصميم م -39
 سرعت عمل با اصول و تکنيک صحيح همراه است -40

      

 مشاهدات و گزارشات :* 
 گزارش هنگام پذیرش و ترخيص بطور دقيق ثبت مي نماید -41
 عالئم و تغييرات مهم را گزارش مي دهد -45
 گزارشات شفاهي را بطور کامل و دقيق ارائه مي نماید -43
پرستاری، وضعيت بيمار و ... ( را دقيقاً طبق اصول علمي  گزارشات روزانه ) مراقبتهای -44

 و با توجه به اولویتها در پرنده بيمار ثبت مي نماید.
 جهت تعيين نيازهای بيمار از اطالعات درج شده در پرونده استفاده مي کند  -47
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 * مراقبت براساس فرآيند پرستاري :
 بررسي وضعيت بيماران خود را به نحو صحيح انجام مي دهد -1

 با توجه به مشکالت ، تشخيص های پرستاری را براساس اولویت ليست مي کند -5
 ظيم و اجرا مي نمایدبر مبنای مشکالت ، برنامه مراقبتي تن -3
 برنامه مراقبتي اجرا شده را ارزشيابي مي نماید -4

      

 * تأمين تغذيه :
 رژیم غذایي بيمار را کنترل و در صورت نياز در صرف غذا به او کمک مي کند -7

 را بدرستي انجام مي دهد N.G.Tتغذیه از طریق  -6

 ميزان و چگونگي دریافت غذا را ثبت مي کند -5

      

 * كنترل عالئم حياتي :
 بدرستي اندازه گيری مي نماید Oval  ،axillaryدرجه حرارت بيمار را به روش  -8

 نبض رادیال و اپتيکال بيمار را بدرستي اندازه گيری مي کند -9

 تعداد تنفس بيمار را بدرستي اندازه گيری مي کند -10

 فشارخون بيمار را بدرستي اندازه گيری مي کند  -11

      

 * كنترل بهداشت فردي :
 مراقبت کامل در جهت منظم و مرتب بودن تخت بيمار را به کار مي بندد  -15

 بهداشت دهان و دندان )دهانشویه( را به درستي انجام مي دهد -13

 شيو و مراقبت از ناحيه اندام تناسلي را به درستي انجام مي دهد -14

 ت بيمار را به طرز صحيحي انجام مي دهدمراقبت از گوش، چشم، بيني و پوس -17

 بيمار را در دریافت لگن و یا لوله ادراری کمک مي نماید -16

 مراقبت از سوند ادراری به به طرز صحيح انجام مي دهد -15

 به شستن دستها قبل و بعد از تماس با بيمار اهميت مي دهد -18

 ی مي نمایدبهداشت واحد بيمار )تخت، الکر، ميز و ...( پيگير -19

 از مواد ضدعفوني کننده به نحو صحيح در هنگام تزریق استفاده مي نماید -50

 وسایل مصرف شده را به طریق صحيح ملزوم مي کند -51

 موارد استفاده از دستکش، ماسک و گان )درصورت لزوم( را رعایت مي کند -55

 نددر انجام دستورالعمل پرستاری نکات آستيميک را رعایت مي ک -53

 در صورت لزوم نکات مربوط به ایزوالسيون را مورد توجه قرار مي دهد -54

      

 *  آزمايشات تشخيصي :
( را بکار ادرار، مدفوع و خلطنظارت صحيحي بر جمع آوری نمونه های آزمایشگاهي ) -57

 مي بندد

      

 *  دارو درماني و سرم درماني :
دن دارو ) نام بيمار، نام دارو، دوز دارو، زمان و طریقه قوانين مربوط به کنترل، آماده کر -56

 مصرف دارو ( را اجرا مي کند

تکنيک صحيح دادن دارو ) خوراکي، عضالني، وریدی، زیرجلدی، جلدی، لوله، معده  -55
 و... ( را رعایت مي کند

 تکنيک صحيح آماده کردن سرم جهت تزریق وریدی را رعایت مي کند -58

 ات داخل وریدی را به دقت تنظيم مي نماید جریان مایع -59
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 *  پيش گيري از عوارض بي حركتي :
مراقبت های الزم جهت پيشگيری از زخم فشاری ) بهداشت پوست، ماساژ نواحي  -30

 تحت فشار، تغيير وضعيت و ... ( را انجام مي دهد

 آوردحرکات غيرفعال محدوده حرکتي را برای بيمار به اجرا در مي  -31

بيمار را تشویق به انجام تمرینات تنفسي ) تنفس عميق، سرفه کردن و ... ( و تخليه  -35
 ریوی ) فيزیوتراپي تنفسي ( مي کند

 بيمارراازنظر آتروفي عضالت، تغيير شکل مفاصل، عالئم ترمبوز و .... بررسي مي نماید -33

 ار مي کندجهت رفاه هر چه بيشتر بيمار پوزیشن مناسب وی را برقر -34

      

 * مايعات دريافتي و دفعي 
دفع ادرار ) حجم، رنگ، غلظت و ... ( بيمار را مورد بررسي قرار داده و موارد غيرطبيعي  -37

 را گزارش و اقدامات پرستاری الزم به عمل مي آورد

مات مقدار مایعات دریافتي و دفع شده را دقيقاً ثبت و موارد غيرطبيعي را گزارش و اقدا -36
 پرستاری الزم را به عمل مي آورد

      

 

 

 

 نمره ارزشيابي  :

 

 

 امضاء دانشجو :        پيشنهاد دانشجو :
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