تهیه و تنظیم :دکتر سیده وحیده حسینی
عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
و
با همکاری دفتر توسعه آموزش) (EDOدانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

نام و نام خانوادگی دانشجو:
ترم تحصیلی:
شماره دانشجویی:
محل کارآموزی:
تاریخ شروع کارآموزی:
ساعت وروزهای کارآموزی:
تاریخ پایان کارآموزی:
نام مربی مربوطه:
شماره تلفن دانشجو:

گزارش روزانه یا  log bookدفترچه ای است که اهداف کلی درس و مراحل طی دوره را توضیح داده و عملکرد دانشجو در این دوره را ثبت
می نماید .یکی از اصول مهم ارتقاء کیفیت آموزشی ،پایش عملکرد دانشجو طی دورههای مختلف آموزشی میباشد و  log bookراه رسیدن
به این هدف را تسهیل کرده و عالوه بر ارائه راهنمایی های الزم ،ابزاری جهت ارزشیابی دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده می باشد.
ضمن آرزوی موفقیت در طی دوره کارآموزی بخش اعصاب ،امید است بتوانید در جهت ارتقاء توانمندی علمی و عملی خود کوشا باشید.
قوانین و مقررات آموزشی:
 ساعت کارآموزی صبح ها از ساعت  8الی  31و ساعت کارآموزی عصرها از ساعت 31الی  38میباشد.
 استفاده از یونیفرم مطابق مقرارت دانشکده "استفاده از اتیکت ،روپوش سفید ،مقنعه سورمه ای ،شلوار سورمهای و کفش ساده(مشکی ،سورمه ای و یا سفید)،
 عدم استفاده از شلوار جین و تنگ" الزم و ضروری میباشد .در غیر این صورت طبق مقررات دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد.
 کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت حتماً رعایت شود.
 در برخورد با بیماران ،همراهان آنها ،همکاران وکادر آموزشی -درمانی در بخش رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی را نماید.
 خروج از بخش یا بیمارستان تحت عناوینی مانند :پیگیری امور اداری ،شرکت در جلسه و  ...فقط با کسب مجوز از مربی مربوطه میسر می باشد.
 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی و ضمناً به همراه داشتن دفترچه الگ بوک در شروع هر شیفت الزامی است.

 تأخیر بیش از نیم ساعت در محل کارآموزی غیبت محسوب میشود.
 تأخیرکمتر از نیم ساعت ،از نمره کارآموزی کسر و مربی مجاز به تصمیمگیری انضباطی خواهد بود.
 در روزهای کارآموزیها غیبت نشود ،زیرا به دلیل کامل بودن ظرفیت گروهها ،امکان جبران آن وجود ندارد.
 یک روز غیبت موجه (بیماری شدید یا فوت اقوام درجه یک یا )...با ارائه مستندات میبایست یک برابر و یک روز غیبت غیرموجه میبایست دو برابر جبرران
شود .غیبت غیرموجه بیش از یک روز (به ازای هریک واحد کارآموزی) منجر به حذف واحد میگردد.
 در صورت داشتن غیبت و جبران آن ،باید فرم جبرانی را از سایت دانشکده پرستاری قسمت فرم هرای آموزشری اسرتخراج نمروده و بره امضرای مردیر گرروه
پرستاری برساند .همچنین می بایست معرفی نامه از گروه آموزشی جهت جبران غیبت به منظور ارائه به مربی بیمارستان اخذ گردد.


گروه و شیفت کارآموزیها به هیچ عنوان تغییر داده نشود .در شرایط استثناء این کار با هماهنگی با مدیر گروه محترم پرستاری و آموزش دانشگاه انجام گیرد.



زمانبندی ساعت استراحت رعایت شود (زمان استراحت در هر شیفت برای دانشجویان  02دقیقه میباشد).



دانشجویان به هیچ عنوان بدون اجازه مربی حق ترک محل کارآموزی را ندارند.

 اختصاص بخشی از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزی ،در طول کارآموزی با نظر مربی مربوطه امکانپذیر است.

تمامی دانشجویان میبایست اطالعات مربوط به کارآموزی خود را در قالب  Log bookجمع آوری و تحویل دهند و کلیه اطالعات ثبت شده را به تأیید
مربی مربوطه برسانند.
 رعایت قوانین و مقررات آموزشی ،شرکت در بحث گروهی و مشارکت فعال در یادگیری در ارزشیابی لحاظ خواهد شد.
اصول کلی تکمیل :Log book
 توصیه میشود دانشجویان  Log bookخود را در تمامی اوقات به همراه داشته باشند و اطالعات را با نظم مشخص در آن ثبت نمایند. بهتر است جداول ثبت اطالعات Log bookدر محل کار آموزی تکمیل گردد. بهتر است ابتدا اطالعات در کپی جداول  Log bookثبت شده ،سپس به  Log bookاصلی منتقل گردد و به تأیید استاد مربوط برسد. تکمیل Log bookاز شروع دوره کار آموزی الزامی است. بهتر است در پایان هر فعالیت زمان کوتاهی در همان محل انجام فعالیت ،به تکمیل تخصیص داده شود تا اطالعات مورد نیاز به سهولت در دسترسباشد.
 -دفترچه را روزانه پس از اتمام کاراموزی تکمیل و به تأیید مربی مربوطه برسانید.

 گروه آمروزشی مجاز اسرت در هرر زمران که تشخیرص دهرد الگ بروک را جهرت بررسی یا نسخهبرداری در اختیار بگیرد. دانشجویان مجاز میباشند پس از اتمام دوره کارآموزی خود ،تکالیف خود را به مربی مربوطه تحویل نمایند ،در غیر این صورت نمرهمنفی در ارزشیابی آنها لحاظ خواهد شد.

دانشجویان عزیز هنگام تکمیل  Log Bookتوجه داشته باشند که کلیه گزارشها باید طوری ثبت شود که با مستندات
پیوست به راحتی قابل پیگیری و بررسی باشد.
محیط کارآموزی :عرصه های مختلف جامعه /منزل /مدارس ،کارخانجات و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
هدف کلی درس :کسب توانایی و افزایش مهارت در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و به کارگیری دانش پرستاری در عرصهها با
استفاده از قدرت خالقیت ،ابتکار و استقالل در جهت حل مسائل بهداشتی در ارتباط با سالمت مددجو ،خانواده و جامعه با به کارگیری پویایی
گروه
تعداد واحد320( 0 :ساعت)
الف -کارگاه آموزشی-توجیهی به همراه بازدید از کارخانجات
این کارگاه در شروع دوره به مدت  8روز در دانشکده برگزار میشود .در این کارگاه ضمن آشنایی دانشجویان با اهداف و مقررات کارآموزی
و مرور منابع و آمادگیهای موردنیاز برای ورود به عرصه ،برنامه کارآموزی معرفی میشود .عالوه بر این محتوای آموزشی موردنیاز ازجمله
 ، PHCبهداشت محیط ،پرستاری سالمت فرد ،خانواده و جامعه ،اپیدمیولوژی و روش تحقیق مرور میگردد .در این دوره عالوه بر کارگاه،
دانشجویان برنامه بازدید از کارخانجات ،اماکن و  ...را خواهند داشت .هر دانشجو ملزم است گزارش بازدید خود را با ذکر جزییات کامل و
نکته آموزشی فراگرفته از بازدید مربوطه به همراه  logbookتحویل مربی دهد.
برنامه روزانه کارگاه و بازدید (در صورت لزوم و با صالحدید مربی ،قابل جابه جایی میباشد)
* دانشجویان محترم با توجه به برنامه روزانه ضمن مطالعه و آمادگی قبلی ،وسایل موردنیاز را به همراه داشته باشند.

روز
3

برنامه

تکلیف دانشجو

تکلیف روز بعد

برگزاری آزمون
آشنایی با اهداف و مقررات
کارآموزی
مرور منابع و آمادگیهای موردنیاز

شرکت در آزمون با

مطالعه زیج حیاتی و

آمادگی قبلی

تهیه تمپلت آن

برای ورود به عرصه

0

توضیح زیج حیاتی (توسط دانشجو) و ارائه زیج حیاتی ،مرور فرایند پرستاری و
تکمیل آن توسط مربی
خالقیت و نوآوری

1

ارائه یک ایده خالق راههای جمع آوری
در آموزش بهداشت

اطالعات ،تهیه پوستر

مرور راههای جمع آوری اطالعات با انجام یک نمونه
تاکید بر انواع تکنیکهای مصاحبه ،مصاحبه و ارائه
نکات طراحی پوستر

گزارش آن و تکمیل

تهیه پمفلت

و ارائه پوستر

4

نکات طراحی پمفلت،

ارائه پمفلت ،نگارش تهیه پروپوزال

تفکر نقاد /بازاندیشی

و ارائه یک نمونه

نکات

تاریخ و امضای

یادگیری/بازاندیشی

دانشجو و مربی

بازاندیشی

5

مرور روش تحقیق

ارائه پروپوزال اولیه

تکمیل پروپوزال

6

تکمیل بحث روش تحقیق،

ارائه پروپوزال کامل

مرور نکات مهم در
بازدید

مشکل گشایی

گزارش بازدید با مطالعه مبحث بیماریابی/

7

بازدید از کارخانجات

8

بیماریابی /غربالگری ،نیازسنجی

ذکر جزییات کامل
برنامهریزی
غربالگری

غربالگری ،نیازسنجی

برای مرور رشد و تکامل
...

در کودک ،واکسیناسیون

روستا

ب -مراکز بهداشتی-درمانی شهری و پایگاه بهداشت
این مرحله طی  8روز و در پایگاهها و یا مراکز بهداشتی درمانی شهری برگزار میشود .انجام حداقل یک مورد از هریک از موارد زیر در طی
کارآموزی الزامی است .در موارد خاص ،در مراکز بهداشتی درمانی روستایی نیز قابل تکمیل است.
برنامه روزانه کارگاه و بازدید (در صورت لزوم و با صالحدید مربی ،قابل جابه جایی میباشد)
* دانشجویان محترم با توجه به برنامه روزانه ضمن مطالعه و آمادگی قبلی ،وسایل موردنیاز را به همراه داشته باشند.
نکات

برنامه

روز

تکلیف دانشجو

تکلیف روز بعد

یادگیری/
بازاندیشی

3

رشد

پایش

و

کودک،

واکسیناسیون

پذیرش و تکمیل پرونده رشد و
تکامل کودک ،غربالگری

مرور رشد و تکامل کودک،

کنتراندیکاسیون واکسن ،تکمیل

واکسیناسیون

کارت واکسن کودک

0

رشد

پایش

و

کودک،

واکسیناسیون

پایش رشد و تکامل کودک،
انجام صحیح واکسیناسیون،

مرور مراقبت از مادر باردار

آموزشهای الزم

1

مراقبت

از

مادر

باردار،

واکسیناسیون

4

مراقبت از مادر باردار ،تنظیم
خانواده ،واکسیناسیون

5

مراقبت از سالمندان ،واکسیناسیون

6

مراقبت از سالمندان ،واکسیناسیون

7

آشنایی با اودیومتری در مرکز

ارائه مراقبتها و آموزشهای
الزم به مادر باردار،واکسیناسیون
ارائه مراقبتها و آموزشهای
الزم به مادر باردار،واکسیناسیون

مرور تنظیم خانواده
مراقبت از سالمند

ارائه مراقبتها و آموزشهای
الزم به سالمند و خانواده،

مراقبت از سالمند

واکسیناسیون
ارائه مراقبتها و آموزشهای الزم
به سالمند و خانواده،

مرور اودیومتری

واکسیناسیون
انجام و تفسیر اودیومتری

مرور اسپیرومتری

تاریخ و امضای
دانشجو و مربی

بهداشتی
آشنایی با اسپیرومتری در مرکز

8

بهداشتی

انجام و تفسیر اسپیرومتری

مرور  PHCو نظام شبکه

ج-مراکز بهداشتی-درمانی روستایی و خانههای بهداشت
طول مدت این دوره  36روز میباشد .در این دوره دانشجویان ضمن آشنایی با مرکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه بهداشت با شرح وظایف
واحدهای مختلف ان و بهورزان آشنا می شوند .شناسایی محیط(فیزیکی ،فرهنگی ،اجتماعی )...و ساکنین منطقه تحت پوشش خانه بهداشت با
استفاده از زیج حیاتی و انواع روشهای جمعآوری اطالعات ،تعیین فاصله و ار تباط خانه بهداشت با سایر سطوح شبکه ،ترسیم کروکی خانه
بهداشت و مشخصات آن ،بررسی وضعیت بهداشت محیط روستای موردنظر شامل آب آشامیدنی ،دفع فاضالب ،زباله و فضوالت حیوانی،
آرایشگاه ،کشتارگاه ،غسالخانه ،حمام ،معابر عمومی ،مساجد و اماکن تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی(نانوایی ،سوپرمارکت،)...
برنامه روزانه کارآموزی (در صورت لزوم و با صالحدید مربی ،قابل جابه جایی میباشد)
* دانشجویان محترم با توجه به برنامه روزانه ضمن مطالعه و آمادگی قبلی ،وسایل موردنیاز را به همراه داشته باشند.
نکات
روز

تکلیف دانشجو

فعالیت موردنظر

تکلیف روز بعد

یادگیری/
بازاندیشی

ا

آشنایی با مرکز بهداشتی درمانی

تهیه گزارشی از شرح وظایف مرور روشهای جمع

روستایی و خانه بهداشت ،بررسی

اطالعات،

واحدهای مختلف مرکز و بهورزان ،آوری

وضعیت جمعیت تحت پوشش

تکمیل زیج حیاتی ،تهیه لیست روشهای

(دموگرافیک ،شغل ،درامد ،مذهب،

خانواده های اسیب پذیر و هماهنگی ارتباط...

مهاجرت ،امکانات ازجمله وسایل
ارتباطی ،سیستم حمل و نقل ،)...انجام

برقراری

برای
home visit

نیازسنجی

0

شناسایی محیط (فیزیکی ،فرهنگی،
اجتماعی )...و ساکنین منطقه تحت
پوشش خانه بهداشت به کمک انواع
روشهای جمعآوری اطالعات،
بیماریابی/غربالگری

1

دهگردشی و بررسی وضعیت بهداشت
محیط روستای موردنظر شامل آب
آشامیدنی ،دفع فاضالب ،زباله و
فضوالت حیوانی...

ترسیم کروکی خانه بهداشت و مرور اصول بهداشت
مشخصات آن تعیین فاصله و ارتباط محیط و فرمهای
خانه بهداشت با سایر سطوح شبکه ،بازدید
تهیه شاخصهای بهداشتی (موالید
خام ،مرگ و میرخام و اختصاصی ...
) هماهنگی با مسئولین مدرسه
تهیه گزارش و ثبت نتایج در فرمهای
مربوطه ،انجام کلرسنجی ...و انجام
اقدامات الزم از جمله آموزش
براساس بازدید هماهنگی با اماکن
مربوطه برای انجام بازدیدها در

مطالعه و مرور اصول
بهداشت محیط
مدرسه

روزهای بعد

4

ارزیابی بهداشت محیط مدرسه،

تهیه گزارش و در صورت لزوم

کسب آمادگی

نیازسنجی آموزشی برای تعیین موضوع

آموزش بر اساس نتایج بررسی،

(درصورت نیاز مرور

آموزش

هماهنگی با مسئولین مدرسه برای

منابع علمی )...برای

تاریخ و امضای
دانشجو و مربی

ادامه بررسی وضعیت بهداشت محیط

اجرای آموزش بهداشت و ارزیابی

بازدید از منزل

روستا

سطح سالمت دانش آموزان،

خانوادههای آسیب-

هماهنگی مجدد با خانواده و

پذیر طبق برنامه

یادآوری زمان مالقات تنظیم شده به

هماهنگ شده

آنها
تکمیل فرم بازدید منزل ،تهیه

5

Home visit

گزارش ،و هماهنگی با خانواده برای

تهیه طرح آموزشی و

بازدید بعدی ،اطالع رسانی به اهالی

آمادگی برای

روستا در مورد زمان و مکان

آموزش بهداشت بر

آموزش (مسجد ،مدرسه ،خانه

اساس نیازسنجی

بهداشت)...

6

ادامه بازدید از منزل،
بازدید از اماکن شامل آرایشگاه،
کشتارگاه ،غسالخانه ،حمام ،معابر
عمومی ،مساجد و اماکن تهیه ،توزیع و
فروش مواد غذایی(نانوایی،
سوپرمارکت...

انجام مداخالت موردنیاز برای
خانواده براساس نتایج ارزیابی
(مشاوره ،آموزش ،غربالگری)...
تهیه گزارش از بازدید
اطالع رسانی به اهالی روستا در مورد
زمان و مکان آموزش (مسجد،

آمادگی برای
آموزش بهداشت بر
اساس نیازسنجی

مدرسه ،خانه بهداشت)...
اجرای طرح آموزشی و ارزشیابی

7

تهیه طرح آموزشی و

مرور بررسی
وضعیت سالمت و

آموزش بهداشت همگانی طبق برنامه

تهیه طرح آموزش

تنظیم شده

بهداشت دانش-
آموزان بر اساس
نیازسنجی

8

ارزیابی سطح سالمت دانش آموزان و
آموزش بهداشت به دانش آموزان

9

ارزشیابی فعالیتهای انجام شده در

اجرای طرح آموزشی و ارزشیابی،

تنظیم برنامه

تهیه گزارش و در صورت لزوم

ارزشیابی فعالیتهای

ارجاع و پیگیری

انجام شده و پیگیری

تهیه گزارش

مدرسه ،منزل یا خانه بهداشت

32
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پیگیری مداخالت و پروژه
ارائه گزارش نهایی در دانشکده و یا
مرکز بهداشتی طبق برنامه هماهنگ شده

انجام و تکمیل پروژه گروهی

پیگیری مداخالت
تکمیل پروژه و
آمادگی برای ارائه

حضور همه دانشجویان الزامی است

***فرم پروپوزال(گزارش کامل تحقیق به پیوست تحویل داده شود)
مشخصات موضوعی طرح
.3

عنوان به فارسی:

.0

عنوان به انگلیسی:

.1

واژههای کلیدی( :فارسی و انگلیسی)

.4

بیان مساله( :توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع)

.5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق( :توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار
گردد)

.6

اهداف تحقیق( :کلی و ویژه):

.7

متغییرهای تحقیق:

.8

فرضیهها یا پرسشهای تحقیق:

.9

پیشینه تحقیق( :بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موض وع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر شده
است ،به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود).

مشخصات اجرایی طرح
.3

نوع مطالعه ،روش و نحوه اجرای تحقیق( :بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

.0

ابزار گردآوری دادهها( :چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده میشود ،الزم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد)

.1

جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری و شیوه تجزیه و تحلیرل دادههرا( :بره ترتیرب برا ذکرر چگرونگی انتخراب ،نحروه محاسربه،
تکنیکهای مورد نظر و منابع مورد استفاده)

.4

محدودیتهای تحقیق:

.5

مالحظات اخالقی:

.6

منابع:

لیست گزارشها و تکالیف دانشجو
دانشجوی گرامی ،ارائه گزارشها و تکالیف زیر در آخرین روز کارآموزی هر مرحله با مستندات قابل پیگیری به مربی
مربوطه الزامی است.
مرحله اول ( 01نمره)
گزارش/تکالیف دانشجو

روز

امتیاز

3

تهیه تمپلت زیج حیاتی

2/5

0

ارائه یک ایده خالق در آموزش بهداشت

2/5

1

ارائه بخشی از متن مصاحبه

4

ارائه پوستر (گروهی)

2/5

5

ارائه پمفلت (گروهی)

2/5

6

نکات یادگیری /بازاندیشی

2/5

7

گزاش بازدید از کارخانجات

2/5

8

برنامه ریزی برای بیماریابی/غربالگری ،نیازسنجی

3

9

ارائه پروپوزال

5

امضای مربی

امضای دانشجو

نمره دانشجو

3

مرحله دوم ( 01نمره)
روز

3

گزارش/تکالیف دانشجو

یک نمونه از فعالیتهای خود جهت مراقبت از کودک
(8-2سال) را از بدو ورود مادر به مرکز به طور کامل ثبت
کنید.

0

یک نمونه از فعالیتهای خود جهت ارائه مراقبت از مادر
باردار را به طور کامل شرح دهید.

5

2/5

یک نمونه از فعالیتهای خود برای کودک مراجعه کننده
برای واکسیناسیون را به طور کامل شرح دهید.

4

3

یک نمونه از مشاهدات خود درمورد غربالگری نوزاد را
به طور کامل ثبت کنید.

1

امتیاز

یک نمونه از فعالیتهای خود جهت ارائه مراقبت از

3

2/5
2/5

امضای مربی

امضای دانشجو

نمره دانشجو

سالمند را به طور کامل شرح دهید.
6

گزارش یک نمونه اسپیرومتری( برگه نتیجه اسپیرومتری به
پیوست تحویل داده شود).

7

3

گزارش یک نمونه اودیومتری( برگه نتیجه اودیومتری به
پیوست تحویل داده شود).

3

8

انجام صحیح واکسیناسیون (حداقل یک مورد)

3

9

انجام صحیح رشد و پایش کودک (حداقل یک مورد)

3

32

ارائه صحیح مراقبت از مادر باردار (حداقل یک مورد)

3

33

ارائه صحیح مراقبت از سالمند (حداقل یک مورد)

3

30

نکات یادگیری /بازاندیشی

2/5

مرحله سوم ( 01نمره)
گزارش/تکالیف دانشجو

روز
3

ترسیم کروکی خانه بهداشت و مشخصات آن ،تعیین
فاصله و ارتباط خانه بهداشت با سایر سطوح شبکه

0

گزارش شرح وظایف واحدهای مختلف مرکز و بهورزان
بر اساس مشاهده دانشجو

1

تکمیل زیج حیاتی ،تهیه شاخصهای بهداشتی روستا

4

گزارش وضعیت فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
روستا

5

گزارش نیازسنجی روستا

6

گزارش بیماریابی/غربالگری (در مدرسه  )....و اقدامات
(ارجاع)...

7

گزارش بهداشت محیط روستا و اقدامات انجام شده

8

تهیه لیست خانوادههای اسیب پذیر جامعه و گزارش
هماهنگی برای home visit

9

گزارش بازدید از بهداشت محیط مدرسه ،نیازسنجی و
برنامهریزی

32

گزارش آموزش بهداشت در مدرسه

33

گزارش آموزش بهداشت گروهی لطفا طرح آموزشی
خود (گروه هدف ،ویژگیهای گروه هدف ،نیاز

امتیاز

3
2/5
3
3
0
0
0
3
0
0
0

امضای مربی

امضای دانشجو

نمره دانشجو

آموزشی ،محتوای آموزشی ،روش آموزش )...را به
پیوست تحویل دهید.
30

نکات یادگیری /بازاندیشی

3

31

گزارش بازدید از اماکن

3

34

حداقل یک مورد از فعالیتهای خود در هر یک از
سطوح پیشگیری را یادداشت کنید.

3/5

35

گزارش کامل بازدید منزل (خانواده آسیبپذیر)

32

36

گزارش کامل پروژه گروهی

32

موارد ارزشیابی

ردیف

عالی بسیارخوب خوب متوسط ضعیف
()5

ساعات اعالم شده ورود و خروج بخش را رعایت میکند.
حجاب و آراستگی ظاهر را رعایت میکند.
لباس فرم را بر اساس مقررات دانشکده رعایت میکند.
موازین اخالقی و شئونات اسالمی را رعایت میکند.
موازین بهداشت فردی را رعایت میکند.
اصول ارتباط با بیمار را رعایت میکند.
از مهارت برقراری ارتباط با خانواده بیمار برخوردار است.
اصول اخالقی را در برقراری ارتباط با دیگران ( مربی و پرسنل) رعایت میکند.

ارزشیابی
عمومی

انتقادپذیراست و توانایی پذیرش اشتباهات و عدم تکرار آنها را دارد.
در کار با وسایل موجود در بخش صرفه جویی می کند.
مسئولیت پذیر است و نظارت صحیح بر انجام امور محوله را دارد.
در انجام امور محوله اعتماد به نفس دارد.
قدرت ابتکار و خالقیت دارد.
با پرسنل بخش همکاری میکند.
بر حفظ قلمرو مددجو نظارت میکند.

()0

()3

()2

()0

ارزیابی
مربی

منابع موردنیاز برای مطالعه بیشتر



راهنمای ایمنسازی (آخرین ویرایش)
بوکلت چارتهای مربوط به مراقبت از کودک سالم و مادر سالم



راهنمای تغذیه با شیرمادر و تغذیه تکمیلی



راهنمای تنظیم خانواده



دستورالعمل کشوری زنجیره سرما(آخرین ویرایش)



راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی (آخرین ویرایش)



دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ایمن سازی(آخرین ویرایش)



دستورالعمل تکمیل زیج حیاتی



کتب بهداشت جامعه( ،) 1-0-3کتب پرستاری سالمت جامعه ،پرستاری سالمت فرد و خانواده ،پرستاری بهداشت محیط



کتب روش تحقیق



کتب اپیدمیولوژی
Family health nursing books
Community or Health nursing journals




