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 :   بخش درون راتمقر با طتباار در نشجودا ظایفو حشر  

 نماز ویابد رحضو بخش در وجخر و ورود ایبر هشد تعیین نماز طبق ستا موظف نشجودا 

 .نماید عایتر را...   و اغذ و یچا فصر و شیزموآ یها برنامه در رحضو ایبر هشد تعیین

 نماید شرکت بخش لتحو و ریکا نوبت تعویض نهروزا ارشگز در. 

 معد و ناخن شتندا نگه هکوتا) نشجودا عرفی و شرعی نشأ با متناسب ستهآرا یظاهر 

- هنشکددا بطاضو طبق بر مناسب پوششی-. باشد شتهدا)...  و یشآرا ت،الرآیوز از دهستفاا

 . نماید عایتر صحیح نحو به را (بالهز تفکیک و عفونت لکنتر لصوا

  عایتر را جویی صرفه لصوا سیجرهاوپر ایجرا ایبر زمال تماوملز و سایلو از دهستفاا در 

 .نماید

  لمسئو/ رسرپرستا/ بالینی دستاا ازسایلو از دهستفاا یا و سیجروپر گونه هر ایجرا جهت 

 تکالیف. نماید اجرا مربی نظر یرز را ریپرستا یسیجرهاوپر کلیه و دهنمو زهجاا کسب بخش

 . هدد تحویل و منجاا موقع به را محوله

  هر تحت بخش از وجخر. ستا میالزا زیمورآکا به طمربو تجلسا متما در نشجودا رحضو 

 .میباشد میسر مربوطه دستاا از زمجو کسب با فقط انعنو

 : زیمورآکا حشر 

 یا و عمومی یحیهااجر فیلددر وبوده  مربوطه دستاا مستقیم رتنظا تحت نشجواد دوره یندرا

 وارد (لطفاوا ژیلون،اوروناز مانند)ختصاصیا یحیهااجرازبرخی یاوعمومی یحیهااجرازبرخی

 جهت اوعملی انتو الذ دهدکراخو نقش ییفاا دوم ابسکرا انبهعنو نشجودا زیمورآینکادرا .دمیشو

 .   مییابد یشافزا و عرصه 2و  6تکنیک در یبعد یهادوره طیدرختصاصیا حیاجر لعمادرا فعالیت

   

   

 



( می 7/0متوسط) ،( 57/0 بخو) (،6)عالی رتبصو بالینی دستاا و نشجودا توسط شیابیارز ودهمحد -

 باشد.

  

 

 

 

 

 

  

از  نشجودا شیابیارز صفات اختصاصی

 خود

     دستااشیابیارز

 نشجودا از بالینی

 مالحظالت

    عمل قتاا تجهیز و عفونی ضد

    ربیما شپذیر

    حیاجر عمل از قبل سایلو دنکر دهماآ

      ستها(د ابسکراعمل) از قبل موقع به ستهاد عفونی ضد

    بسته روش به ستریلا ستکشود نگا نپوشید

      ستریلا نشا با عمل یمیزها نپوشاند

    حیاجر سایلو دبررکا سساا بر عمل میز دنکر دهماآ

      حیاجر سایلو و هازگا رششما

 تیمء عضاا سایر به ستکشد و نگا نپوشید به کمک

 حیاجر

   

      ربیما و درپ پپر به کمک

    احجر رختیاا در زنیا ردمو سایلو اردادنقر

      حیاجر فیلد ستریلیتها حفظ

      عمل ناحیه نپانسما و عفونی ضد

    ورییکار به لنتقاا جهت ربیما دنکر دهماآ

    ردنکاابر به ربیما لنتقاا به کمک

    شستشو قتاا به هشد دهستفاا حیاجر سایلو تحویل

    یبعد عمل جهت قتاا دنکر دهماآ

 نمره 60 دلمعا هشد کسب زاتمتیاا عمجمو

 ه(نمر کل70%) 

   



 صفات عمومی دانشجویان

 امتیاز 

 

 صفات عمومی معیارها

مشاهد

 ه نشد

غیر قابل 

قبول)صفر

) 
 

به 

/52ندرت)

0)  
 

2گاهی)

/0)  
 

52اغلب)

/0)  

همیشه)

1)  

 

 

 کارآموزي محل در بموقع حضور-1      
 محوله وظایف بموقع انجام  -2
 محوله تکالیف بموقع ارائه -3

 غیبت نداشتن -4

 وقت شناسی

 : مناسب یونیفرم پوشیدن -5      

 آالت زیور از استفاده عدم و آرایش نداشتن-6

 متعارف آرایش غیر از استفاده عدم و (ها خانم)
 (آقایان )مو و صورت

 خانم) مقنعه روي معتبر شناسایی کارت نصب -7

 (آقایانباال) جیب و (ها

 وضعیت ظاهر

 به الزم راهنمائیهاي و اطالعات ، دانش ارائه -8      

 خانواده و بیمار
 بیمار به مربوط اطالعات نگهداشتن محرمانه -9

 عمل اتاق در

رعایت اصول 

 اخالقی

 با ادب با توأم و صحیح ارتباط برقراري -11      

 و نیاز براساس خانواده و بیمار
 آنها درك سطح با متناسب

 آمیز احترام مودبانه و رفتار و همکاري  -11

 همکاران و پرسنل با
 همکالسی و مربی با مؤدبانه رفتار و همکاري -12

 ها

رعایت اصول 

 ارتباطی

 آموزشی نیازهاي قبال در مسئولیت احساس -13      

 مناسب اقدام انجام و بیمار
 و آموزشی فعالیتهاي کلیه در فعال شرکت -14

 با رفتارهاي همراه بیمار مشکالت پیگیري

 خالقانه

 صحیح بطور مستندات و گزارش ارائه -15

مسئولیت 

 پذیری

 چالش موقعیتهاي نظردر اظهار قدرت -16      
 برانگیز

 و وابستگی و اضطراب بدون محوله امور انجام-17

 صحیح شکل به

اعتماد به 

 نفس 

 و مشکالت حل در ها اولویت گرفتن نظر در -18      

 مراقبتها ارائه

تفکر 

 انتقادی

 اصالح جهت در تالش و وارده انتقادات پذیرش-19      

 آنها

انتقاد 

 پذیری

 در با امورمحوله انجام جهت ریزي برنامه -21      

 ها اولویت گرفتن نظر
 محوله امور انجام در دقت -21

 نظم و دقت

 تقویت و جدید مهارتهاي یادگیري به تمایل -22      
 شده کسب هاي مهارت

 شکل به و رضایت و باعالقه امور انجام -23
 داوطلبانه

 کارآموزي ساعت از مفید و موثر استفاده -24

 عالقه مندی

 privacy اصول رعایت -25      
 ضروري تدابیر بکارگیري و محیط ایمنی بررسی -26
 ناخن نگهداشتن  دستهاو کوتاه موثر شستشوي -27

 عفونت کنترل مقررات و اصول رعایت -28

حفظ ایمنی، 

خلوت و کنترل 

 عفونت



 اجزاء ارزشیابی

 نمره کسب شده نمره کل موضوع ارزیابی

  نمره 1 ارزشیابی عمومی

  نمره 60 ارزشیابی اختصاصی

Post test 6 نمره  

فعالیت های آموزشی)کنفرانس 

در ، حضور فعال بالینی، دارویی

 پرسش و پاسخ(

  نمره 6

ارزشیابی دانشجو توسط 

 سرپرستار بخش

  نمره 2

  20 نمره کل

 

 

 

 

     

 


