
 
داًطگبُ علَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی استبى ثَضْز 

 داًطىذُ پزستبری ٍ هبهبیی

مبمبیی دانشجویبن کبرشنبسی  مدیریت فرم ارزشیببی کبرآموزی
 

 

:  ارزشیببی نمره    :شماره دانشجویی :    نام و نام خانوادگی دانشجو 

 

 

نكبت مورد ارزشیببی 

ًطذ  هطبّذُثَل ق غيزلبثلضعيف هتَسط خَة عبلی 

- صفز  25/0 5/0 75/0 1

: وظیفه شنبسی 
. ثوَلع در هحل وبر حبضز ثَدُ است -1

. ًظن ٍ تزتيت در وبر ٍ اٍلَیت ّب را رعبیت ًوَدُ است  -2

. ثعٌَاى یه داًطجَی ارضذ آگبّی السم را داضتِ است   -3

      

: احسبس مسئولیت 
. ٍظبیف سزپزستی را ثب عاللوٌذی اًجبم دادُ است -1

. اثتىبرعول اس خَد ًطبى دادُ ٍ اس فىز ٍ َّش خَد استفبدُ ًوَدُ است  -2

. ٍسبیل هَرد لشٍم ثخص را فزاّن ًوَدُ است  -3

در هَاظجت اس ٍسبیل وَضب ثَدُ ٍ رعبیت صزفِ جَیی را در ٍلت ، ًيزٍ ٍ   -4
. لَاسم ًوَدُ است 

. در هَرد تعويزات هَرد ًيبس الذام سزیع ٍ السم ثعول آٍردُ است  -5

. ارش ضيفت لجل را ثب دلت گزفتِ است گش  -6

. گشارش ثِ ضيفت ثعذ را ثطَر وبهل ارائِ دادُ است   -7

      

: قدرت درك وظبیف 
. پس اس آضٌبیی ثِ ٍظبیف ثخص ًيبسی ثِ تىزار هجذد ًذاضتِ است -1

. لَاًيي ٍ همزرات هَجَد را ثب درن وبهل رعبیت  ًوَدُ است  -2

      

: وضعیت ظبهری 
. ًيفَرم هطبثك همزرات ٍ ضَاثط ثَدُ استاستفبدُ اس یَ -1

هَاسیي اسالهی ٍ اجتوبعی را در هَرد ثيوبر ، ّوىبراى ٍ ضخص خَد رعبیت   -2
. ًوَدُ است 

      

: ارتببطبت 
. ارتجبط ٍی ثب ثيوبر اس لحبظ عبطفی ٍ رٍحی صحيح ثَدُ است -1

. ارتجبط ثب هاللبتی ثحبلت آرام ٍ هٌبست ثزلزار گزدیذُ است  -2

داضتِ است   (دٍستبًِ ٍدرعيي حبل جذی)راى خَدرٍاثط صحيح ثب ّوىب  -3

. در ارتجبط ثب هزثی ٍ سزپزست رعبیت احتزام ًوَدُ است  -4

      

: دقت در کبر 
. ًوَدُ است  در هَرد دارٍّب ٍ دارٍّبی هخذر دلت وبفی -1

در حيي راًذ ثخص ثِ توبم جَاًت ٍ هسبئل هَجَد ، تَجِ وبهل داضتِ   -2
. است 

. ضوي هطبّذُ ثيوبراى در ٍضع عوَهی ٍ رٍحی آًبى دلت ًوَدُ است  -3

. چبرت راًذ را ثطَر صحيح ٍ دليك اًجبم دادُ است   -4

. در راثطِ ثب آهبدگی ثيوبر جْت اطبق عول دلت ًوَدُ است   -5

. تــَرات پشضه ثجت ٍ گشارضبت دلت وبفی ًوَدُ است در هَرد دس  -6

      



 

نكبت مورد ارزشیببی 

ًطذ  هطبّذُثَل ق غيزلبثلضعيف هتَسط خَة عبلی 

- صفز  25/0 5/0 75/0 1

: مراقبتهبی بیمبران 
. ثستزی ضذى ، اًتمبل ٍ تزخيص ثيوبر را ثٌحَ صحيح تزتيت دادُ است  -1

. پذیزش ثيوبر اس اطبق ثْجَدی را ثٌحَ صحيح تزتيت دادُ است  -2

.  درهَرد ثيوبراى ثخص خَد اطالعبت وبفی وست ًوَدُ است  -3

ل ٍ هطىالت ثيوبراى تَجِ  ًوَدُ ٍ در جْت تأهيي احتيبجبت ثِ هسبئ  -4
. ٍ آسبیص آًْب وَضب ثَدُ است

      

: قدرت سرپرستی 
. اس لحبظ سزپزستی ثخص ، ًظزات سبسًذُ ارائِ دادُ است -1

در ًَضتي ثزًبهِ ّفتگی ، رٍساًِ ضزوت ًوَدُ ٍ ًيبس ثخص را ثب تَجِ   -2
. است ثِ وويت ٍ ويفيت افزاد در ًظز داضتِ 

ثزای ٍاگذاری ٍظيفِ ثِ دیگزاى ٍ خَاستي هسئَليت اس آًْب لذرت ثيبى   -3
. ٍ لذرت رّجزی السم را اس خَد ًطبى دادُ است

. اس داًطجَیبى پبئيي تز ٍ دیگزاى گشارش هی خَاستِ است   -4

ٍظبیف هحَلِ را ثذٍى تزدیذٍثب اعتيبد ثٌفس اًجبم دادُ است    -5

      

: فراد آموزش به بیمبر و سبیر ا
اس داًص پزستبری خَد استفبدُ صحيح ٍ هتٌبست ثب هَلعيت ًوَدُ است   -1

تَاًبئی السم ثزای آهَسش ثِ ثيوبر ٍخبًَادُ ٍی اس خَد ًطبى دادُ است    -2

. در هَرد لشٍم ، آهَسش ثِ افزاد ثخص را اًجبم دادُ است   -3

. در ثزًبهِ آهَسش حيي خذهت ضزوت ًوَدُ است   -4

      

: خصویبت فردی 
. ثزخَرد ٍی ثب هطىالت هَجَد در ثخص آرام ثَدُ است  -1

در هَرد اضتجبّبت تذوزات را ثخَثی پذیزفتِ ٍ در پيطزفت خَد   -2
. وَضيذُ است 

. در گفتبر خَد صذالت داضتِ ٍ درستىبر ثَدُ است  -3

      

 
 

 

: امضبء مربی :        امضبء دانشجو 

 

 


