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  مشخصات دانشجو

 

 

 

  ..... .............. ........................................................:نام و نام خانوادگی
 

 ....... ............. ........................................................:شماره دانشجویی
 

 ........... .... ... .................................................................. :سال ورود
 

 ........ ..... .................................................................. :رشته تحصیلی
 

  .. .. ............... ..... .......................................................:مقطع تحصیلی
 

 .. .. ........... .................................................................:نام بیمارستان
 

 .. .. ............. ......................................................:بخش محل کارآموزی

 

 ..... ............. ....................................................:تاریخ شروع کارآموزی
 

 ... ............... .....................................................:تاریخ پایان کارآموزی
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محل الصاق 
 عکس



 کارآموزی:گامهای 

 جزئیات گامها گام ها

 اول
( آشنایی با دانشجویان و بیان اهداف، تکالیف و نحوه ارزشیابیشرکت در مراسم معارفه)

  ...................................آشنایی با بخش ارائه دهنده مراقبت های 

 دوم
و آماده  ......................مل از و اخذ شرح حال کا ........................آشنایی با مراقبت های 

 نمودن وی جهت انجام معاینات

 .........................................................................انجام معاینات  سوم

نحوه درخواست آزمایشات پاراکلینیکآشنایی با تشکیل پرونده و چهارم

 یح بر اساس جوابهای آزمایشات پاراکلینیکراهنمایی صح تفسیر و آشنایی با پنجم

 ششم
ارائه روش درمانی مناسب و آموزشهای الزم در خصوص کاربرد داروها و نوشتن نسخه با توجه 

به محدودیت های حرفه ای

..........................................................................................توصیه و آموزش الزم در زمینه  هفتم

ارزشیابی نهایی و گرفتن پیشنهادات دانشجویان هشتم

 

* الزم به ذکر است که با وارد شدن به هرگام، گامهای پیشین تکرار خواهند شد و در صورتیکه اجرای یک 

گام در یک روز میسر نباشد گامهای بعدی جایگزین و اجرا می گردد و در روزهای بعد با فراهم شدن 

 یت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد. موقع

* موضوعات مربوط به ارائه مطالب با توجه به شرایط بخش و مددجویان بسته به نظر مربی واحد تعیین 

 می گردد.
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 فعالیت های یادگیری -1جدول شماره 

ف
دی

 ر

 تمالحظا امضای مربیمهر و  تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

تنظیم 

 خانواده

  

 4تشکیل پرونده برای مراجعه کنندگان جدید  -1

 مورد 

 معاینه فیزیکی مراجعه کنندگان  -2

 مورد  2انجام اسمیر دهانه رحم  -3

 مورد  2خواندن جواب اسمیر و تفسیر آن  -4

 مشاهده مشاوره تنظیم خانواده یک مورد  -5

 انجام مشاوره تنظیم خانواده یک مورد  -6

ارائه انواع روش مناسب تنظیم خانواده به  -7

مددجویان شامل قرص خوراکی ، کاندوم ، آمپول ، 

مورد با اجام  5آی یودی و ... از هر کدام حداقل 

 معاینات و درخواست آزمایشات الزم در هر مورد 

 مورد  4-5گذاردن آی بودی  -8

 خارج کردن آی یودی یک مورد  -9

ی و اداره کالسهای آموزش فردی یا گروه -10

 تنظیم خانواده حداقل یک مورد 

تهیه پمفلت ، بوکلت یا پوستر آموزشی در  -11

 تنظیم خانواده یک مورد 

 

   

 واکسیناسیون

 

 بکارگیری زنجیره سرد دراستفاده از واکسن ها  -12

 

بکارگیری اصول اسپتیک بهنگام انجام  -13

 واکسیناسیون 

 

یز و تزریق و انواع بکارگیری شیوه صحیح تجو -14

 واکسن 

 

مورد واکسن برای کودکان  18تجویز و تزریق  -15

 مورد  3از هر نوع واکسن 

 

 2تجویز و تزریق واکسن کزاز برای مادر باردار  -16

 مورد 

 

برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل  -17

ونوع واکسن برای کودکی که برنامه واکسیناسیون 

   



 مورد  2قع آغاز کرده است خود را درست و به مو

برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل و  -18

نوع واکسن برای کودکی که برنامه واکسیناسیون 

 مورد  2درست و به موقع آغاز نکرده است  خود را

 

 تشخیص موارد منبع انجام واکسیناسیون  -19

 

 

تشخیص و اجرای صحیح تفاوت در تجویز مقدار  -20

 درکودکان و بزرگساالن و نوع واکسن 

 

مراقبت 

ازکودکان زیر 

 سال 5

 

 مورد  3تشکیل پرونده رای مراجعین جدید  -21

 

 

توزین وزن و اندازه گیری قد و دور سر کودکان  -22

 مورد  10بحو صحیح 

 

ترسیم درست منحنی رشد در کارت مخصوص  -23

 مورد  10

 

برنامه ریزی برای فواصل مراجعه پایش رشد  -24

 کودک  10در مورد 

 

تشخیص انحرافات از رشد مناسب و پیگیری  -25

علت آن با انجام مصاحبه با مادر و دادن توصیه 

 مورد  2های الزم و احیانا ارجاع الزم به پزشک در 

 

 3آموزش شیردهی صحیح از پستان به مادر  -26

 مورد 

 2مورد تا یکسالگی  2آموزش تغذیه تکمیلی  -27

 گی مورد تا دو سال

 

 

 مورد  1آموزش تغذیه با شیر کمکی در -28

 

 2مورد باالی  2آموزش تغذیه صحیح کودک  -29

 سال 

 1تشخیص انجام برنامه مراقبتی و آموزش در -30

مورد برفک ،  1مور بیماری تنفسی ،  1مورد اسهال 

   



 مورد تب  1مورد افت قند خون و  1

 

 

 

مراقبت از 

 مادر باردار

 

 

 2نده برای مراجعه کنندگان جدید تشکیل پرو -31

 مورد 

 مورد  5اندازه گیری قد و وزن و فشار خون  -32

 مورد  5انجام معاینات فیزیکی و لئوپلد  -33

کنترل صدای قلب جنین و عالئم حیاتی مادر  -34

 مورد  5

 5درخواست انجام آزمایشات روتین بارداری  -35

 مورد 

مورد مراقبت  انجام آموزش به مادر باردار در -36

از خود در موضوعات مختلف : تغذیه ، خواب ، 

استراحت و بهداشت فردی و روابط جنسی ، عالئم 

 مورد  2خطر وتمرینات و ورزشهای بارداری و ... 

 1-2انجام آموزش گروهی برای مادران باردار  -37

مورد با موضوعات مربوط به آموزشهای دوران 

 بارداری 

ورد بهداشت دهان ودندان توجه معاینه در م -38

 2زن باردار و ارجاع به دندانپزشک در موارد الزم 

 مورد 

 2راهنمایی در مورد انجام واکسیناسیون کزاز  -39

 مورد 

معاینه پستان و بررسی آن جهت آمادگی  -40

 مورد  1برای شیردهی 

غربالگری مادران پر خطر وارجاع به پزشک  -41

  مورد 1-2متخصص یا بیمارستان 

 مورد   1-2در خواست انجام سونوگرافی  -42

تشخیص حاملگیهای پر خطر و آموزش موارد  -43

 خطر 

 مورد  5برنامه ریزی ، برای فواصل مراجعه در  -44

شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه با  -45

آمادگی قبلی و مطالعه مباحث نظری که مربی 

 تعیین کرده است . 
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  مضای دانشجو:   ا

 امضای استاد بالینی:    

 امضای مدیر گروه:                    

 

 


