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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 

دانشکده پرستاري و مامایی 

دانشجویان کارشناسی مامایی  بیماري هاي زنان و ناباروري در عرصه  فرم ارزشیابی کارآموزي
 

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

ي
رد

 ف

 ضعیف متوسط خوب عالی نکات مورد ارزشیابی
غیرقابل 

 قبول
مشاهده 

نشد 
 - 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

       ابتکار ، خالقیت و دقت در کار 5

       انتقادپذیري ، قبول نظریات و روشهاي جدید 6

       نحوه پیگیري ، تنظیم تکالیف آموزشی و کسب راهنمائی 7

       توانائی در آموزش دادن به بیمار و سایرین 8

       اعتماد به نفس 9

       درك احتیاجات جسمانی و روانی بیمار 10

       سرعت عمل و صرفه جویی در مصرف لوازم 11

       مهارت در انجام کارها و نظم و ترتیب 12

       )پاپ اسمیر و معاینه پستان(آموزش بهداشت زنان، نقش مشاوره و راهنمائی  13

       آشنائی با اصول نسخه نویسی 14

       نحوه تشخیص بیماریهاي زنان 15

       نحوه انجام معاینه دو دستی و اسپکولوم گذاري 16

       آموزش نحوه مصرف داروها به زنان 17

       آموزش به بیمار جهت مراقبتهاي بعد از عمل در منزل 18

       نیاز به نظارت ، آموزش و ارتباط با مربی 19

      گرفتن تاریخچه بیمار و نحوه ارائه آن  20

      ه سازي بیمار جهت معاینه با رعایت حریم خصوصی فرد  نحوه آماد 21

      . . . ) سونو و ( آشنایی با آزمایشات پاراکلینیک  22

       ...)پستان و (انجام معاینه فیزیکی  23

      تهیه اسمیر از سلول هاي سرویکس  24

      ... ) پاپ اسمیر و (خواندن و تفسیر نتیجه آزمایشات  25

      ... خواندن و تفسیر جواب آزمایشات پاراکلینیکی، سونوگرافی، تیروئید و  26

      ، بیماران بیمارستان PIDقابلیت تشخیص و درمان واژینیت، سروسیت،  27

      نحوه تهیه و ارائه کنفرانس روزانه و شرکت فعال در پرسش و پاسخ  28

 -Post Test       

، پیگیري کیست تخمدان، توده هاي پستانی و پاپ اسمیر غیرطبیعی، آمنوره  PID  ،STD  ،Pco ،DUB ،AUB : يي پیشنهادکنفرانس ها

امضاء :          پیشنهاد دانشجو

امضاء :         پیشنهاد مربی 
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