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 مقدمه :

آموزش نامه یک ابزار ارزشیابی برای ثبت فعالیتهای دانشجویان در محیط های مختلف یادگیری است. 

که با تسهیل فرآیند ارزشمند را ارائه می نمایدایمجموعهتدریجبهعملیتجربیاتیآورجمعوثبت

پرستاری و مامایی می سازد. بدین منظور دانشکدهفراهممؤثرتریادگیری برایرازمینهبازخوردی،

و آوردخود فراهمدانشجویانبرایاین زمینه رااست تاشدهآندانشگاه علوم پزشکی گیالن بر

هیئت علمی دانشکده تهیه نموده است تا فعالیت های دانشجویان را  کمک اعضاء جموعه حاضر را بام

بطور مستمر ثبت و ارزشیابی نموده تا در نهایت با مشخص شدن کاستی ها برای رفع آن ها برنامه ریزی 

ت اطالعات رود ضمن تالش برای حفظ آن، جهت ثبالزم صورت گیرد. از دانشجویان گرامی انتظار می

 حداکثر دقت خود را مبذول نمایند.

 : log bookو اصول کلی تکمیل  مقــــررات  



 آوریجمع log bookقالب درراخودعلمیوتجربیات عملیبهمربوطاطالعاتدانشجویان بایدتمامی.1

.نمایند

است.دوره الزامیشروعازدانشجویانبرای log book تکمیل.2

کندتکمیل"صاشخراخود log bookایدهر دانشجو ب.3

 مربوطه استاد تائید به تفکیک هبرا  log bookدر شدهثبتاطالعاتکلیهاستدانشجو موظفهر.4

برساند

 لزوم موقع تا درباشندداشتهخود را بهمراهlog book اوقاتتمامیشود دانشجویان درمیتوصیه.5

نسبت بهثبتاطالعاتدرنآاقدامنمایندبهاینترتیبازثبتاطالعاتازطریقرجوعبهحافظه که 

شدخواهدپیشگیریباشدمیتوامخطا اب

پیشنهاد می گردد در روزهای کارآموزی، نماینده هر گروه، الگ بوک ها را داخل یک پوشه دگمه دار قرار .6

و در پایان همان روز، زمانی را برای تکمیل آن داده و با هماهنگی سرپرستار بخش در محلی امن قرار دهد 

 اختصاص داده و پس از تأیید استاد مربوطه، با پایان یافتن زمان کارآموزی، آن را به همراه خود ببرد

)الگ بوک ها را در بخش جا نگذارید(.

در پایان دوره، دفترچه حاضر را به استاد بالینی مربوطه تحویل نمایید..7

دوره، با توجه به اهداف کلی درس و حداقل های یادگیری، در صورت عدم یادگیری یک  قبل از اتمام.8

مهارت، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

تکمیل نگردد در واحد بعدی اجرا خواهد شد.  log bookدر هر موردی که .9
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 در برداری نسخه یا ررسیب جهت را log bookدهد تشخیصکهزمانهردراستمختارآموزشیگروه.11

بگیرد اختیار. 

 راهنمای تکمیل گزارش فعالیت ها:

جدول می باشد که خواهشمند است مطابق مندرجات هر فرم فعالیت های خود را بطور  5گ دارای این ال

ارد. روزانه در این دفتر ثبت نمائید. عالوه بر جداول، یک برگ نیز جهت ثبت سناریوهای اخالقی نیز وجود د

 اهداف درسی دوره جهت مطالعه استاد بالینی نیز طراحی شده است که پیوست می باشد. 

اتاق کنفرانس و...( و روش  در این پیوست، اهداف رفتاری، محیط و عرصه یادگیری)شامل بالین بیمار،

در حیطه سطوح یادگیری  تمرین توسط دانشجو( و نیز )روش توضیحی توسط استاد بالینی و تکرار وآموزش

)عاطفی، شناختی و روانی حرکتی( مشخص گردیده و متناسب با اهداف یادگیری، فعالیت های مختلف

های یادگیری و حداقل های آن و در نهایت روش ارزشیابی با مشاهده، چک لیست و ... طرح ریزی گردیده 

 است. 

ت های یادگیری)عمومی و مربوط به برگ یادداشت روزانه دانشجو می باشد که فعالی -1جدول شماره 

اختصاصی( واحد مربوطه و تعداد مورد انتظار در آن مشخص گردیده است. دانشجو موظف است بر 

اساس همان تعداد مورد انتظار، فعالیت های یادگیری خود را مدیریت نماید و پس از انجام، با تأیید 

 استاد بالینی مربوطه در قسمت مورد نظر ثبت نماید. 

مربوط به چک لیست ارزشیابی تخصصی از فعالیتهای یادگیری بر اساس اهداف رفتاری  -2 جدول شماره

-5/1(، متوسط)51/1-75/1(، خوب)76/1-1تعیین شده می باشد که درجه بندی آن شامل عالی)

نمره( می باشد. ارزشیابی از پیشرفت یادگیری توسط دانشجو و استاد بالینی 1-25/1( و ضعیف)26/1

 م خواهد شد.مربوطه انجا

-1عمومی می باشد که درجه بندی آن شامل عالی) مربوط به چک لیست ارزشیابی -3جدول شماره 

نمره(می باشد. ارزشیابی این چک 1-25/1( و ضعیف)26/1-5/1(، متوسط)51/1-75/1(، خوب)76/1

 لیست توسط دانشجو و استاد بالینی مربوطه انجام خواهد شد.

می باشد که درجه بندی آن شامل  فعالیت های آموزشیزشیابی تکالیف و مربوط به ار -4جدول شماره 

نمره( می باشد. این 1-25/1( و ضعیف)26/1-5/1(، متوسط)51/1-75/1(، خوب)76/1-1عالی)

 قسمت نیز توسط دانشجو و استاد بالینی مربوطه تکمیل خواهد شد. 

به همراه  4-3-2کسب شده از جداول مربوط به اجزاء ارزشیابی می باشد که نمرات  -5جدول شماره 

نمره آزمون پایان دوره و فعالیت های ویژه دانشجو)ابتکار، خالقیت،گزارش موارد و مطالب تازه و غیره 

 .....( در آن لحاظ گردیده است.
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 شرح وظایف دانشجو در ارتباط با مقررات درون بخش:

عصر( در  14صبح لغایت  7:31)ساعت دانشجو موظف است طبق زمان تعیین شده برای ورود و خروج.1

بخش حضور یابد و زمان تعیین شده برای حضور در برنامه های آموزشی و صرف چای و غذا و ... را رعایت 

نماید.

در گزارش روزانه تعویض نوبت کاری)تحویل و تحول بخش( شرکت نماید..2

 عدم استفاده از زیور شتن ناخن وکوتاه نگه داظاهری آراسته متناسب با شأن شرعی و عرفی دانشجو).3

.آالت، آرایش و ...( داشته باشد

، روپوش و شلوار سفید، مقنعه شناسایی )استفاده از اتیکتپوششی مناسب بر طبق ضوابط دانشکده.4

کفش ساده، عدم  مشکی یا سرمه ای)برای پسران(،و شلوار  سفید و روپوشسرمه ای)برای دختران( 

.داشته باشد استفاده از شلوار جین(

اصول کنترل عفونت و تفکیک زباله را به نحو صحیح رعایت نماید. .5

در استفاده از وسایل و ملزومات الزم برای اجرای پروسیجرها اصول صرفه جویی را رعایت نماید..6

از استاد بالینی/سرپرستار/مسئول بخش کسب  جهت اجرای هر گونه پروسیجر و یا استفاده از وسایل.7

نماید. زیر نظر مربی اجرا را جرهای پرستارییپروسه نموده و کلیه اجاز

تکالیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد. .8

فقط با  انعنوهر تحت بخش خروج از حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی الزامی است. .9

 کسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد.

 شرح کارآموزی:

ول گذرانیدن این واحد کارآموزی، دانشجویان آموخته های نظری و عملی خود را بر روی بیمار و تحت در ط

 سرپرستی مربی بکار می برند.

 هدف کلی:

 بر اساس نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعیمراقبت از بیمار و فنون کلی اصول  و انجامآشنایی .1

، مختلف

 روش کار در اتاق عمل و زایمان آشنایی با محیط، مقررات، وسایل و.2



 :معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

.1384 ،انتشارات شهرآب: عالیخانی، مریم. روشهای پرستاری بالینی. تهران ؛الساداتموسوی، ملیحه.1
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.1384مهارت های بالینی پرستاری تایلور. ترجمه زهرا مهدوی و همکاران، .2

ی اعضای هیئت علمی ترجمه. اصول پرستاری تایلور. ن، پریسیال لمو ؛لیلیس، کارول ؛تایلور، کارول.3

انتشارات بشری با همکاری نشر  :دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران

 .1382، تحفه

ی اعضای هیئت علمی ترجمه .دوگاس و همکاران. اصول مراقبت از بیمار: نگرشی جامع بر پرستاری.4

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران: انتشارات گلبان، آریان طب.  دانشکده

 .1382 ،تبریز: انتشارات قاضی جهانی

 .روش کار در اتاق عمل و اتاق بهبودی، غبرای، محترم، آخرین چاپ.5

6.Potter, Patricia, A .Perry, Anne, G. Fundamental of Nursing, 4th Edition .Philadelphia: Mosby 
Co, (last edition). 

7.Taylor carol, lillis carol, lemone Priscilla. fundamentals of nursing the art and science of 
nursing care. 4Th ed . Lippincott Williams & wilkins (last edition). 

 معتبر روزدیگر منابع و 

 اهداف ویژه 

   به اهداف زیر دست یابد:رود که در پایان دوره  از فراگیر انتظار می

ارتباط صحیح با بیمار و حمایت عاطفی از بیمار .1

انجام مراقبتهای عمومی بیمار .2

آشنایی با پذیرش و ترخیص بیمار و صدور گواهی والدت .3

آشنایی و انجام پانسمان .4

هسرم و... و کسب مهارت در این زمین ،I.Vو آشنایی و انجام تزریقات .5

آشنایی با داروهای بخش و طرز دادن دارو با استفاده از پرونده و کارت و کاردکس .6

آشنایی با وسایل و نحوه کار در اطاق زایمان و اطاق عمل، دست شستن، اسکراپ و ... .7

 پیشگیری و درمان زخم بستر .8
 

روز آن در اتاق  2ت( دقیقه استراح 15ساعت همراه با  2/1ساعت و  4روز ) روزانه  12* الزم به ذکر است 

 عمل) انجام بیش از موارد تعیین شده مانعی ندارد(.

 



   7 

 

 گامهای کارآموزی:



 جزئیات گامها گام ها

 اول

دست انجام  شستشویآشنایی دانشجویان با بیمارستان، بخش، نحوه کار، امکانات و وسایل آن

آشنایی با پرونده،کارت و دفع صحیح وسایل آلوده و رعایت تفکیک زباله عفونی و غیر عفونی

 نحوه ارتباط با بیمار و خانواده  کاردکس

 دوم

پشت،حمام ماساژشویه،فردی)دهانبهداشتهایمراقبتانجاممددجوواحدکردنمرتب

 بکارگیری احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال و بستریو ....(بیمار در صورت لزوم دادن

 حیاتیعالیمکنترلوثبت ..() استفاده از نرده کنار تخت و.

 سوم

مراقبت از بیمار درمانیگرماودرمانیسرماکاربرد ترخیصانتقالآشنایی با فرآیند پذیرش

طرف بر بیمارو پیشگیری از عوارض بی حرکتیوضعیتتغییرانواعایزوله یا ایزوله معکوس

 کردن نیازهای دفعادرارو مدفوع ع مایعات و ثبت آنوکنترل جذب و دف 

 چهارم
 انجام شستشوی زخم و تـعـویـض پانـســمـان کشیدن بخیه و بانداژآشنایی با انواع زخمها 

همکاری در  مراقبت از درن ها

مراقبت از بیمار براساس نوع بیماری  وآموزش به بیمار و خانواده وی پنجم

 ششم
وریدی /کنترل مسیر وریدی از نظر فلبیت، تست داخل جلدی، دارو اکسیژن دادن و گذاشتن کتتر

دادن وتزریق وریدی 

اجرای اقدامات آموزش داده شده و ارزشیابی هفتم

 آشنا شدن دانشجویان بازایشگاه، بخش، نحوه کار، امکانات و وسایل آن  هشتم

 انجام مراقبتهای مادر، ثبت و کنترل عالئم حیاتی نهم

 دهم

دن دانشجویان با اتاق عمل و زایمان و مشاهده پنسها و سوزنها و لوازم پارچه ای مربوط آشنا ش

به جراحی/ مراقبت قبل ، حین و پس از جراحی/ ساکشن دهان و حلق در صورت لزوم و آشنایی با 

وسایل اتاق عمل و زایمان ، نحوه گذاشتن ایروی و مراقبت آن و مشاهده گذاشتن لوله تراشه 

 کار با وسایل احیای نوزادومشاهده 

 ثبت مراقبتهای انجام شده و ثبت وضعیت بیمار در پرونده و دفاتر،آشنایی با صدور گواهی والدت یازدهم

اجرای اقدامات آموزش داده شده و ارزشیابی دوازدهم

جرای یک گام در یک روز میسر نباشد * الزم به ذکر است که با وارد شدن به هرگام، گامهای پیشین تکرار خواهند شد و در صورتیکه ا

 گامهای بعدی جایگزین و اجرا می گردد و در روزهای بعد با فراهم شدن موقعیت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد. 
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مربوط به کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش یادگیری فعالیت های  -1جدول شماره 

 (11رس کار در اتاق عمل و زایمان) کد د

 فعالیتها نام 
 ساعت( 5/4روز)روزانه  11

 روز در اتاق عمل باشد 11روز از  1

مشاهده تاریخ 

 و امضای مربی

تاریخ انجام و 

 امضای مربی

کیفیت و 

 مالحظات

    . مراقبت از دهان و دندان1

    درست کردن تخت بسته و باز.2

نتقال و جابجا کردن مددجو از تخت به صندلی و برانکارد و ا.3

 بالعکس
  

 

   دادن ورزشهای اکتیو و پسیو.4
 

     کنترل فشار خون و ثبت آن.5

    کنترل تنفس و ثبت آن. 6

    کنترل نبض و ثبت آن.7

    و ثبت آن (A.O.Rکنترل درجه حرارت).8

    پذیرش مددجو در بخش.9

    و ثبت آن O  ،Iکنترل .11

    فوع) ساده و کشت(گذاشتن لگن و گرفتن نمونه مد.11

    گرفتن نمونه ادرار) ساده و کشت(.12

    تنقیه.13

    ادرار از نظر قند، استون، پروتئین کنترل.14

    کمپرس سرد و خشک)غیر استریل(.15

    کمپرس گرم و خشک)غیر استریل( .16

    مراقبت از بیمار ایزوله)تنفسی، خون آلوده، مواد دفعی آلوده(. 17

    غذا دادن از راه دهان .18

    سونداژ معده .19

    گاواژ .21

    الواژ .21

    . اکسیژن دادن)سوند، ماسک، کانوال(22

ساکشن دهان، بینی، حلق به طرق مختلف و نحوه کار با . 23

 دستگاه ساکشن
  

 

و مراقبت از راه عبور هوای مصنوعی  air wayنحوه گذاردن .24

 ن لوله تراشهو مشاهده گذارد
  

 

    کمپرس استریلوپانسمان  انجام .25

  . شستشوی زخم آلوده26

 
  

    . کشیدن بخیه27

    . بانداژ28
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 1جدول شماره ادامه 

 فعالیتها نام 
 ساعت( 5/4روز)روزانه  11

 روز در اتاق عمل باشد 11روز از  1

مشاهده تاریخ 

 و امضای مربی

اریخ انجام و ت

 امضای مربی

کیفیت و 

 مالحظات

    . دارو دادن خوراکی29

    . دارو دادن یا تزریق عضالنی 31

    . دارو دادن یا تزریق وریدی 31

    . دارو دادن یا تزریق زیر جلدی 32

    . تست داخل جلدی 33

. گذاردن کاتتر وریدی و وصل سرم و مراقبت آن و نحوه 34

 محاسبه و ترکیب داروها 
   

    ه چشم، گوش، بینی. قطر35

    .گرفتن نمونه خون36

    وصل کردن خون و مشتقات آن و مراقبتهای مربوطه .37

    . ترخیص بیمار و آموزشهای مربوطه به بیمار و خانواده38

    . آموزش به مددجو39

    . حمام در تخت)کامل/ با کمک بیمار(41

    . حمام دوش و وان41

    ت فشار. ماساژ نقاط تح42

    . شستشوی سر و مراقبت از سر آلوده43

    . تامین آسایش، استراحت و خواب برای بیمار44

    . استریل کردن وسایل و پارچه ها)کار با اتوکالو و فور(45

    مشاهده محیط اتاق عمل و نحوه کار در آن .46

    . مراقبت از جسددرصورت لزوم47

    گاه بنت. مشاهده کار با دست48

. ثبت مراقبتهای انجام شده و وضعیت بیمار در پرونده و دفاتر و 49

 صدور گواهی والدت
   

    . بررسی پرونده بیمار از حیث قسمتهای مختلف51

    . بررسی انواع دفاتر در بخش52

. شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه با آمادگی قبلی و 53

 تعیین کرده استمطالعه مباحث نظری که مربی 
  

 

    شستشوی مثانه. 54

     سونداژ مثانه .55
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 1جدول شماره ادامه 

 فعالیتها نام 
 ساعت( 5/4روز)روزانه  11

 روز در اتاق عمل باشد 11روز از  1

مشاهده تاریخ 

 و امضای مربی

تاریخ انجام و 

 امضای مربی

کیفیت و 

 مالحظات

    . شیاف)واژینال،رکتال(56

    تشوی پرینه. شس57

    . حمام کردن نوزاد )میتواند در کارآموزی نوزادان انجام شود(58

    .اندازه گیری قد و وزن و دور سر و سینه نوزاد59

    . مشاهده رفتار حرفه ای ماما در اتاق زایمان61

    . آماده کردن مددجو برای اتاق عمل61

    اتوکالو و فور( استریل کردن وسایل و پارچه ها)کار با. 62

    . شستن دست63

    . گان پوشیدن و ماسک زدن64

    . پوشیدن دستکش65

    . مشاهده انواع پنس ها، سوزنها و لوازم پارچه ای مربوط به جراحی66

    . آماده کردن مددجو برای اتاق عمل67

    . ضد عفونی کردن اتاق68

    . مراقبت حین عمل جراحی69

    راقبت پس از عمل جراحی. م71

    . مشاهده وسایل اتاق ریکاوری71

    . پذیرش بیمار از اتاق ریکاوری72

    . مشاهده انواع عملها 73
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چک لیست ارزشیابی تخصصی مربوط به کارآموزی اصول و فنون پرستاری و   - 1جدول شماره

 (11کد درس  مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان)

 اهداف رفتاری
 

ارزشیابی 

 دانشجو از خود

ارزشیابی استاد 

 بالینی
 مالحظات

    . انجام مراقبت از دهان و دندان1

    .درست کردن تخت بسته و باز2

.جابجا کردن مددجو از تخت به صندلی و برانکارد و انتقال و 3

 بالعکس
  

 

   .دادن ورزشهای اکتیو و پسیو4
 

    شار خون و ثبت آن .کنترل ف5

    . کنترل تنفس و ثبت آن6

    .کنترل نبض و ثبت آن7

    ( و ثبت آنA.O.R.کنترل درجه حرارت)8

    .پذیرش مددجو در بخش9

    و ثبت آن O  ،I.کنترل 11

    .گذاشتن لگن و گرفتن نمونه مدفوع) ساده و کشت(11

    .گرفتن نمونه ادرار) ساده و کشت(12

    .انجام تنقیه13

    ادرار از نظر قند، استون، پروتئین .کنترل14

    .کمپرس سرد و خشک)غیر استریل(15

    . کمپرس گرم و خشک)غیر استریل(16

    . مراقبت از بیمار ایزوله)تنفسی، خون آلوده، مواد دفعی آلوده(17

    . غذا دادن از راه دهان18

    . سونداژ معده19

    واژ. گا21

    . الواژ21

    . اکسیژن دادن)سوند، ماسک، کانوال(22

. ساکشن دهان، بینی، حلق به طرق مختلف و نحوه کار با 23

 دستگاه ساکشن
  

 

و مراقبت از راه عبور هوای  air way.مشاهده نحوه گذاردن 24

 مصنوعی و مشاهده گذاردن لوله تراشه
  

 

    ل.انجام  پانسمان وکمپرس استری25

    . شستشوی زخم آلوده26

    . کشیدن بخیه27

    . بانداژ28
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 1جدول شماره ادامه 

 اهداف رفتاری
 

ارزشیابی 

 دانشجو از خود

ارزشیابی استاد 

 بالینی
 مالحظات

    . دارو دادن خوراکی29

    . دارو دادن یا تزریق عضالنی 31

    . دارو دادن یا تزریق وریدی 31

    دادن یا تزریق زیر جلدی . دارو 32

    . انجام تست داخل جلدی 33

. گذاردن کاتتر وریدی و وصل سرم و مراقبت آن و نحوه 34

 محاسبه و ترکیب داروها 
   

    . دادن قطره چشم، گوش، بینی35

    .گرفتن نمونه خون36

    وصل کردن خون و مشتقات آن و مراقبتهای مربوطه .37

    مار و آموزشهای مربوطه به بیمار و خانواده. ترخیص بی38

    . آموزش به مددجو39

    . حمام در تخت)کامل/ با کمک بیمار(41

    . حمام دوش و وان41

    . ماساژ نقاط تحت فشار42

    . شستشوی سر و مراقبت از سر آلوده43

    . تامین آسایش، استراحت و خواب برای بیمار44

    استریل کردن وسایل و پارچه ها)کار با اتوکالو و فور(. مشاهده 45

    مشاهده محیط اتاق عمل و نحوه کار در آن .46

    . مراقبت از جسددرصورت لزوم47

    . مشاهده کار با دستگاه بنت48

. مشاهده و ثبت مراقبتهای انجام شده و وضعیت بیمار در پرونده 49

 والدتو دفاتر و مشاهده صدور گواهی 
   

    . بررسی پرونده بیمار از حیث قسمتهای مختلف51

    . بررسی انواع دفاتر در بخش52

. شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه با آمادگی قبلی و 53

 مطالعه مباحث نظری که مربی تعیین کرده است
  

 

    شستشوی مثانه. 54

     سونداژ مثانه .55

    ،رکتال(. گذاردن شیاف)واژینال56



   13 

 1جدول شماره ادامه 

 اهداف رفتاری
 

ارزشیابی 

 دانشجو از خود

ارزشیابی استاد 

 بالینی
 مالحظات

    . شستشوی پرینه57

. حمام کردن نوزاد )میتواند در کارآموزی نوزادان انجام 58

 شود(

   

    .اندازه گیری قد و وزن و دور سر و سینه نوزاد59

    ای ماما در اتاق زایمان . مشاهده رفتار حرفه61

    . آماده کردن مددجو برای اتاق عمل61

    . شستن دست62

    . گان پوشیدن و ماسک زدن63

    . پوشیدن دستکش64

    . مشاهده انواع پنس ها، سوزنها و لوازم پارچه ای مربوط به جراحی65

    . آماده کردن مددجو برای اتاق عمل66

    عفونی کردن اتاق. مشاهده ضد 67

    . مراقبت حین عمل جراحی68

    . مراقبت پس از عمل جراحی69

    . مشاهده وسایل اتاق ریکاوری71

    . پذیرش بیمار از اتاق ریکاوری71

    . مشاهده انواع عملها 72
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 عمومی چک لیست ارزشیابی -3جدول شماره 

 موارد ارزشیابی
 جوارزشیابی دانش

 از خود 

 ارزشیابی استاد

 1بالینی  
 مالحظات

 آراستگی ظاهر
)رعایت موازین اسالمی، یونیفرم مناسب 

طبق مقررات دانشکده، نصب اتیکت و 

 بهداشت فردی (

   

 وقت شناسی
)رعایت زمان ورود و خروج و ساعات 

مصرف چای و ناهار، حضور تمام وقت و 

 ب(بدون غیبت، انجام تکالیف در زمان مناس

   

 مسؤولیت پذیری
)احساس مسؤولیت در قبال بیمار، بخش و 

 تکالیف محوله، عالقمندی به یادگیری و

شارکت فعال در بحث گروهی و م

 کنفرانس(

   

و  مهارت در برقراری ارتباط با مددجو

 خانواده
)رعایت حریم خصوصی و فاصله مناسب 

ارتباطی، برخورد با خوشرویی و مالیمت، 

 رهنگ و آداب و رسوم بیمار،احترام به ف

صول اخالقی و انسانی در برخورد ا رعایت

 (با بیمار

   

تاد برقراری ارتباط مؤثر درمانی با اس

 بالینی و تیم درمان
)برخورد با خوشرویی و احترام، شرکت در 

تغییر و تحویل شیفت،  همکاری در انجام 

فعالیتهای گروهی، رعایت سلسله مراتب و 

 در صورت لزوم( مشورت در امور

   

 رفتار و کردار و  انتقاد پذیری
)کنترل احساسات، انعطاف پذیری و پذیرش 

انتقادات بصورت مؤدبانه و سعی در رفع 

ود، صداقت و راستگویی، خ اشکاالت

 جدیت و پشتکار(

   

 صرفه جویی و نگهداری وسایل
)استفاده حداکثر از حداقل امکانات، 

صحیح و  قراردان استفاده از وسایل به نحو 

 وسیله در جای خود پس از استفاده

   

امتیاز کسب شده معادل  7

 :(نمره کل %33)نمره  1

   

                                                           
-67/0( و ضعیف )67/0-7/0(، متوسط )71/0-67/0(، خوب )67/0-1عالی)بصورت  استاد بالینیمحدوده ارزشیابی توسط دانشجو و  -1 

                                                                                                                                                                                 خواهد بود.نمره(0
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 امضای مدیر گروه:                   امضای استاد بالینی:                                                            امضای دانشجو:         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 خواهد بود. نمره(0-67/0( و ضعیف )67/0-7/0(، متوسط )71/0-67/0(، خوب )67/0-1عالی)بصورت  استاد بالینیمحدوده ارزشیابی توسط دانشجو و  -6 

 فعالیت های آموزشیارزشیابی تکالیف و   -4جدول شماره 

 موارد  ارزشیابی
ارزشیابی دانشجو از 

 خود

ارزشیابی استاد 

 1بالینی
 مالحظات

ی فعالیتهای روزانه در مورد اجرا گزارش دهی

 -)شفاهی مراقبتی و آموزشهای فراگرفته شده

 کتبی(

 
 

 

 
 

 

 

 

و سایر مطالب با توجه به  ارائه مطلب بالینی

 موارد شایع در هر بخش{ به شکل کنفرانس

 ، بحث گروهی و ...پرسش و پاسخهمراه با 

  

ارائه کنفرانس ها از روز 

 هفتمروز چهارم  لغایت 

نمره  1امتیاز کسب شده معادل  3

 :(نمره کل 13%)
  

 

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

  شده نمره کسب      نمره کل موضوع ارزیابی

   (نمره کل %31)نمره  6 ارزشیابی عمومی

   (نمره کل %51)نمره  11 ارزشیابی اختصاصی

   (نمره کل %11)نمره  2 امتحان پایان دوره

   (نمره کل %11)نمره  2 فعالیت های آموزشی

 های سناریو فعالیت ویژه: ) ابتکار، خالقیت، ثبت

 اخالقی، گزارش موارد و مطالب تازه و غیره .....(

(نمره کل %5نمره تشویقی ) 1حداکثر :  

 
  

   :نمره کل
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