
» بسمه تعالی « 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 

دانشکده پرستاري و مامایی 

دانشجویان کارشناسی مامایی  زنان بخشفرم ارزشیابی کارآموزي 

 □□   :نمره ارزشیابی :     شماره دانشجویی         :   نام و نام خانوادگی دانشجو 

ف
ردی

 

مشاهده نشد  غیرقابل قبول ضعیف متوسط خوب عالی نکات مورد ارزشیابی
 - صفر 25/0 5/0 75/0 1

       وضع ظاهر با توجه به مقررات دانشکده 1

       طرز رفتار و قدرت برقراري ارتباط با بیمار و سایرین 2

       چگونگی حس همکاري  3

       احساس مسئولیت و وقت شناسی 4

       و دقت در کارابتکار  5

       انتقادپذیري ، قبول نظریات و روشهاي جدید 6

       نحوه پیگیري ، تنظیم تکالیف آموزشی و کسب راهنمائی 7

       به بیمار و سایریننکات بهداشتی توانائی در آموزش دادن  8

       اعتماد به نفس 9

       ريقدرت انجام کارهاي الزم در مقابل حوادث و پیش آمدهاي فو 10

       درك احتیاجات جسمانی و روانی بیمار 11

       سرعت عمل در انجام پروسیجرها 12

       استفاده از معلومات و اصول علمی در کار 13

       )سرم درمانی( مهارت در انجام کارها و نظم و ترتیب 14

       زنان بخش داشتن اطالعات کافی در مورد داروهاي مصرفی در 15

       نحوه انجام وظایف محوله 16

       )هیستوري و نحوه نوشتن دارو در پرونده ( پرونده نویسی  17

       طرز تهیه فرآیند پرستاري 18

       آگاهی از مراقبتهاي قبل از عمل 19

       آگاهی از مراقبتهاي بعد از عمل 20

       ل در منزلآموزش به بیمار جهت مراقبتهاي بعد از عم 21

       نیاز به نظارت ، آموزش و ارتباط با مربی 22

      نحوه انجام پانسمان ، آموزش و مراقبت از آن  23

      شناخت عوارض زود هنگام بعد از عمل و نحوه مقابله با آن  24

25 DC folly & Folly Care       

       نحوه دادن دارو به به بیمار 26

       ه رگ گیري و خونگیرينحو 27

       نحوه مراقبت بیمار براساس بیماري 28

       تفسیر جواب آزمایشاتخواندن و  29

       نحوه گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی 30

      هاي روزانه و شرکت در پرسش و پاسخ روزانه نحوه تهیه و ارائه کنفرانس 31

 -Post Test       

ـ  کیستهاي تخمدانی ـ داروها سرکالژ ــ میوم ـ پولیپ ـ  Pelvic Relaxation  ،Hysterectomy ،Ep-mole، و مراقبت ها C/S :ي پیشنهاديهاکنفرانس 
  نازایی ـاندومتریوز 

امضاء             : یشنهاد مربی پ          مضاء     ا     :  پیشنهاد دانشجو 
» 1394تاریخ تنظیم مهرماه « 


