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  گروه هوشبري تهیه و تنظیم:

سال  ی  دوم    ی   ٩٧- ٩٦سال    

و: ی دا    د  وا      ...…………………………………………… م و  م خا 
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  مقدمه :
دانشجویان کارشناسی  ستاريپردوره کارآموزي  Log bookدانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان  

در طول کارآموزي طراحی  شماآموزشی، بالینی  هاي فعالیتدانشگاه، به منظور ثبت کلیه هوشبري پیوسته 

براي تعیین نمره ارزشیابی دوره مورد  دفترچه درشده است. قابل ذکر است در پایان دوره اطالعات موجود 

  ذیل عنایت بفرمائید: دمواربه استفاده قرار می گیرد لذا تقاضا دارد 

  آورید. عمل بهدفترچه نهایت دقت را در تکمیل  - 1

  آورید. عمل بهدر حفظ و نگهداري آن نهایت سعی و تالش خود را  – 2

  در موقع تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگهداري نمائید. – 3

  مشخصات دانشجو :

  :کارآموزنام و نام خانوادگی 

  شماره دانشجوئی :

 
 

 کارآموزي پرستاري نام درس:

 واحد2 تعداد واحد :

 کارآموزي  نوع واحد :
 ساعت 102 تعداد ساعت:

 
 
 
 

با توجه به اهمیت اخالق در همه شئونات زندگی و حیطه هاي شغلی، راهنماي اخالق حرفه اي 
  به شرح ذیل اعالم می گردد:

  راهنماي اخالق حرفه اي:
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هاي اتخاذ شده هاي اخالقی که تصمیمها، اصول و دستورالعملرها، ارزشاخالق حرفه اي عبارت است از هنجا
 .در یک حرفه و رفتار شاغلین آن حرفه را کنترل و هدایت می کنند

 .این واژه از دو رکن اخالق و حرفه تشکیل شده است که الزم است ابتدا تعریف مختصري از اخالق ارایه شود

 personal) می باشد که خود به سه نوع اخالق فردي "بال حقوق افرادمسوولیت پذیري در ق"اخالق به معنی 

ethics)اخالق حرفه اي ، (work ethics) و مسایل اخالقی سازمانها (organizational ethics)  دسته
 .بندي می شود

رچه بهتر در ادامه مهم ترین مصادیق عملی براي اخالق حرفه اي که می توانند به دانشجویان محترم در انجام ه
 :دوره کارآموزي کمک نمایند؛ ارایه می گردد

ü هاي  اي پایبند باشند و دانش ومهارت باید به آموزش مداوم خود در تمام طول زندگی حرفه افراد   :اي تعهد به توانمندي حرفه
  .الزم و به روز را به دست آوردند

 

ü و در کل دوره درمانی اطالعات مربوط به وضعیت سالمتی بیماران را  رضایت باید قبل از اخذ  :تعهد به صداقت با بیماران
گیري  . ارائه اطالعات به میزانی الزم است که بیمار بتواند براي دوره درمانی خود تصمیمهددایار ایشان قرار تکامل و صادقانه در اخ

  دنمای
 

ü و حفاظت از اطالعات بیماران است رازداري ي کسب اعتماد بیماران رعایت الزمه :بیمار رازداري تعهد به  
 

ü بر اساس معیارهاي اخالقی، حرفه اي و شرعی رابطه مناسب با بیماران برقراري عهد بهت  
 

ü هایی براي ارتقاء کیفیت خدمات اقدام  ریزي و اجراي مکانیسم باید در برنامه  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت
  ند.نمای
 

ü دمات سالمت باید دسترسی همگان به خدمات حداقل هاي ارائه خ هدف تمام سیستم :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات
استاندارد مراقبت باشد. نظام سالمت باید موانع دسترسی عادالنه به خدمات را اعم از موانع حقوقی، تحصیالتی، مالی، جغرافیایی و 

  .تبعیضات اجتماعی را برطرف سازند
 

ü گویند مسؤول توزیع خدمات محدود  ز فردي بیماران پاسخ میدر عین حال که به نیا  :ي منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه
  .باشند بر مبناي مدیریت معقول و هزینه اثر بخش نیز می

 

ü تولید دانش و استفاده از آن و ارتقاء استاندارد علمی و پژوهش بکوشند. حرف پزشکی متعهد  باید در  :تعهد به دانش علمی
    دلم تولید شده اطمینان یابناست از مبتنی برشواهد علمی بودن و صحت ع
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ü عنوان اعضاء یک حرفه باید با یکدیگر همکاري کنند، به یکدیگر احترام  به همه افراد :اي هاي حرفه تعهد به مسؤولیت
دهند  اي از خود نشان می که رفتار غیر حرفه افرادياي براي برخورد با  بگذارند، در فرآیندهاي خودارزیابی از قبیل تعیین رویه

  .شرکت کنند تا کیفیت مراقبت از بیماران به حداکثر برسد

  :ايحرفه رفتار اجزاء از یک هر مصادیق

 :دوستی نوع -1  
 رجحیت دادن منافع بیمار بر منافع خودا ·  
 هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته ·  
 صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار ·  
 براي آرامش بخشیدن به بیمار ناخوشصرف وقت و حوصله  ·  
 تالش براي کاستن از رنج و درد بیمار از تمام راههاي ممکن ·  
 هاي بیمار دلسوزانه گوش دادن به نگرانی ·  
 پیشنهاد کمک به سایر اعضاء تیم ·  
 تواند کارش را انجام دهد داوطلب شدن براي انجام کار فرد دیگري که نمی ·  
 هاي خود ران قرار دادن دانش و مهارتدر اختیار دیگ ·  

 :شناسی  وظیفه -2  

 / عدم تعجیل در ترك محل کار به موقع رسیدن ·  
 قابل اعتماد بودن ·  
 از سرپرست پیروي کردن ·  
 انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقع ·  
 رعایت ضوابط و مقررات ·  
 همکاري مناسب در کار تیمی ·  
  مقرر ئف و در دسترس بودن در زمانانجام وظا ·  
 شود هایی که براي بیمار انجام می گزارش دقیق و کامل مراقبت ·  
 مراقبت از بیمار  انتقال درست و کامل مسؤولیت ·  
 تواند حاضر شود و اطمینان از جایگزین نمی وظیفه اطالع به دیگران در زمانیکه براي انجام ·  
 ها تکمیل مراقبت بیماران قبل از مرخص کردن آن ·  
 اظهار خطاي پزشکی به تیم یا سرپرست ·  
 اعتبار نمودن غیر منصفانه شناسایی و گزارش خطا و رفتار نامناسب همکاران با پرهیز از بی ·   

 ی حرفهنظارت_مشارکت در فعالیتهاي خود · 
 اجتناب از سوء مصرف دارو و الکل ·  
 ارائه نقد موثر به جاي غر زدن ·  
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 :شغلی تعالی -3  
 ارائه شده بازخورداصالح رفتارها یا عملکرد خود براساس  ·   
 هایی توانمندي و دانش خود نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه ·  
 ز دیگران در موارد عدم دانش و مهارت کافیشناختن محدودیت خود و کمک گرفتن ا ·  
 سازگاري با تغییر شرایط ·  
 خود  ارزیابی سالمتی جسمی و روحی ·  
 احساس مسؤولیت براي بازآموزي خود ·  
 هاي آموزشی سمینارها و سایر فعالیت در کنفرانس ها،شرکت  ·  
 .کنند هاي بیمار که مراجعه می case مطالعه بر اساس ·  

 :دیگران به راماحت -4
 برقراري تفاهم با اعضاء تیم ·  
 هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم ·  
 اش معرفی خود و اعضاي تیم به بیمار و خانواده ·  
 مورد خطاب قرار دادن بیمار به شکلی مناسب ·  
 راستفاده از اصطالحاتی که براي بیمار قابل فهم باشد, در صحبت با بیما ·  
 احترام و حفظ شأن انسانی بیماران و خانواده ایشان چه در حضور و چه در غیاب ایشان ·  
 هاي درمانی احترام به حق استقالل فردي بیمار از طریق ارائه اطالعات در مورد انتخاب ·  
 گیري باشد بیمار, هنگامی که وي فاقد اهلیت تصمیم قانونی ارائه مشاوره به خانواده یا قیم ·  
 و حریم خصوصی بیمار رازداري احترام گذاشتن به ·  
 هاي الزم در ارتباط با بیمار حفظ حریم ·  
 در محیط آموزشیترم هاي پایین تر وب و مناسب با دانشجویان ارتباط خ ·  
 ارتباط خوب و مناسب با اساتید در محیط آموزشی ·  
 هاي مرتبط با سالمتی ارتباط خوب و مناسب با شاغلین سایر حرفه ·  
 تحمل و صبوري نشان دادن در مقابل طیفی از رفتارها و عقاید ·  
ت خود با دیگران براساس مواردي همچون سن، رنگ پوست، نژاد، عقاید تبعیض روا نداشتن در تعامال ·  

جنس  جنس گرا یا غیر هم هاي جسمی و روحی، جنس، تمایل جنسی (هم سیاسی، وضعیت تأهل، ناتوانی
  هاي کیفري یا جنایی گرا) و یا محکومیت

 :شرافت و درستی  -5

 )ل بودنرفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قو ·  

 حل اختالفات به شکلی که به شأن طرف مقابل احترام گذاشته شود ·  

 پزشکی چه در رفتار، چه در صحبت و چه در پوشش و آراستگی گروه رفتار مناسب شأن ·  
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 هاي خود صداقت با بیماران و اجتناب از بزرگنمایی توانمندي ·  

 میهاي همکاران خود در اجتماعات عمو تشویق موفقیت ·  

 .اظهار نظر فقط در مورد موضوعاتی که در حیطه تخصص اوست ·  

 ها (دادن و گرفتن) در آزمونتقلب عدم مشارکت در  ·  

 پذیرفتن مسؤولیت کار خود ·  

 :اجتماعی عدالت به تعهد - 6

 (بدون در نظر گرفتن سن، رنگ پوست، نژاد و ...) ه منابع مراقبت سالمتیتوزیع عادالن ·  

  ( تجهیزات، وسایل یک بار مصرف و ...)از منابع خدمات سالمتی  مراقبت ·  
  

ü  مورد مربوط به اخالق حرفه اي موارد فوق مورد توجه  6هنگام ارزیابی اخالقی و اختصاصی عملکرد
  قرار گیرد.

 

ü )  ی م) Professionalism    ای   ا  ندی پا ی     ھدات     ده ا ت و   از    وا   ی    ن     
ی  ج  و یات   دی     آن را  شان د د.    ل و ر تار  م ب و     آن را    ن  ش  و باید  ی ا ت     دا           ای   ا 

 :ای) ا ت  بار ند ازر تار (ر تار    
ü  ،ی وع دو   ی،      ی  غ  ی  ان،      نا ی،  را   و و   ه  عا  رام   د کاری، ا      دا      
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  قوانین کارآموزي

 می باشد. 30/13صبح الی30/7ساعات حضور در بیمارستان از ساعت •
از طرف گروه هوشبري روزهاي شنبه و روزها کارآموزي طبق برنامه تنظیمی اعالم شده  •

 می باشد .ترم تحصیلی  درهفته  8 - شنبهیک
دانشجو به هیچ عنوان در  ساعات تعیین شده ضروري است و روزها و بخش ها،حضور در  •

به ازاء هر روز غیبت نشجو موظف است دا "غیبت نماید تواند نمیفوق  ساعات وروزها 
 جبران نماید )برابر 3 (غیر مجازبرابر ) و براي هر غیبت  1مجاز( 

الزامی است.(لباس فرم  و دانشجوییرعایت لباس فرم دانشجویان برابر مقررات آموزشی  •
 ) شلوار جین ممنوع می باشدسفید و کفش مناسب و شلوار پارچه اي، روپوش  براي آقایان:

کفش مناسب و شلوار  جوراب و سفید، مقنعه مشکی، روپوش :ها خانمفرم براي  باسل و
  .و نصب اتیکت براي کلیه دانشجویان الزامی است) پارچه اي، شلوار جین ممنوع می باشد

 الزامی است آالتکوتاه نگه داشتن ناخن ها و عدم استفاده از زیور  •
 مربی. اجازه ومگر با اطالع  ات می باشد،برخالف مقرر  در خروج تعجیل ودر ورود  تأخیر •
ن ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی انجام می گردد. در پایان دوره به صورت امتحا •

 هاي حین کار آموزي و سایر موارد نمره تعلق می گیرد . و فعالیتمشاهده و چک لیست 
ش نمی گردد. تمام است و به دانشکده گزار، نمره ناناقص باشد Log bookدر مواردي که  •

 .بعد از اتمام دوره کارآموزي می باشد یک هفتهنهایت تحویل دفترچه تا 
 هاي عملی تحت نظر مربی الزامی است. اخذ نمره در تمامی مهارت •

  
  استفاده از تلفن همراه در حین کاراموزي مجاز نمی باشد.

 
جناب اعضاء گروه و  تمر بادر خصوص مسائل مربوط به کارآموزي و فعایت هاي یادگیري خود به طور مس

  .ارتباط داشته باشیدو استاد مشاور مربوطه دانشکده  مدیر گروه هوشبري آقاي جعفري
  شماره ثابت: -1

  214داخلی -01732436102
  Syjafarib@gmail.comپست الکترونیک:

  

mailto:Syjafarib@gmail.com
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  اهداف کارآموزي
  از دانشجو انتظار می رود که در پایان دوره بتواند:

  علمی و اخالقی رفتار در بخش و اتاق عمل را بیان نماید. مقرارت، قوانین، اصول -
اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل روحی و روانی آنان را بکار  -

 گیرد 
 توضیح داده و در این امر مشارکت نماید. بخش رااصول پذیرش بیمار در  -
 دهدارزیابی اولیه از بیمار بستري را انجام  -
 در کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار مشارکت نماید -
 .در رفع نیاز هاي اولیه بیماران مشارکت نماید -
 .دارو درمانی و نکات ایمنی را بکار بگیرداصول  -
 در دارو درمانی، طبق اصول آموخته شده و مطابق دستورات متخصص مربوطه همکاري نماید. -
 مشارکت نماید. ي و تزریق مایعاتبرقراري راه وریددر آماده کردن وسایل و  -
 از ماسک، گان و دستکش به درستی استفاده نموده، در انجام عملیات استریل مشارکت نماید. -
 اصول اولیه پانسمان را بیان نماید و در این امر مشارکت کند. -
 .را آماده و در انجام کار مشارکت نمایدسنداژ مثانه  وسایل سونداژ معده و -
جراحی را شرح داده و در این امر مشارکت براي اعمال و خود بیمار  پرونده بیمار  نحوه آماده سازي -

 نماید
طبقه بندي اعمال جراحی را شرح دهد و در آماده سازي بیمار جهت انتقال به اتاق عمل شرکت  -

 نماید.
 اصول انتقال بیمار به اتاق عمل را توضیح دهد و در این امر مشارکت نماید -
 وضعیت بیمار در تخت را انجام دهد جابجایی و تغییر -
 توضیح داده و در امر مشارکت نماید.اصول حمل بیمار با صندلی چرخدار و برانکارد را  -
 بیان نماید و همکاري کند.اصول بکار گیري ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات بخش را  -
ستان را بیاننموده و و انتقال عفونت در بیمار فردي و پیشگیري از آسیب هاي شغلی اصول حفاظت -

 انجام دهد.
توضیح داده در این اصول تحویل بیمار و اقدامات الزم پس از انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش را  -

 امر مشارکت نماید.
 در کنترل عالیم حیاتی و مراقبت هاي عمومی پس از عمل جراحی همکاري نماید. -
 سایر موارد فراگرفته در دروس نظري را تمرین نماید. -

 
  ارزشیابی طبق چک لیست توسط مربی و یا مربیان انجام می شود.   شیوه ارزشیابی:
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  این قسمت توسط خود دانشجو پر شود

  ادگی دانشجوجدول کارآموزي پرستاري                                                            نام و نام خانو

 تاریخ محل کارآموزي هفته

 اول
  

 

 دوم
  

 

 سوم
  

 

 چهارم
  

 

 پنجم
  

 

 ششم
  

 

 هفتم
  

 

 هشتم
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س، تهیه گزارش، تهیه مطلب و....)( ارائه کنفران فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی  

 نام مرکز عنوان فعالیت ردیف
 ارزیابی فعالیت

 امضاء مربی تاریخ
 ضعیف متوسط خوب عالی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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  پرستاريانشجو در کارآموزي نحوه حضور د

و  مرکز آموزشی و درمانی  هفته
  تاریخ   یا بیمارستان

  نحوه حضور
   امضاء و مهر مربی

  کسري  ناقص  کامل
  به ساعت

              اول

              دوم

              سوم

              چهارم

              پنجم

              ششم

              هفتم

              هشتم

 
  

  

  

  

  .لغایت تاریخ..............ا بیمارستان:...........................................................................           از  تاریخ .................نام مرکز آموزشی درمانی ی
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ردیف
  عالی   چک لیست موارد ارزشیابی اخالقی و اخالق حرفه اي دانشجو  

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

1  
 و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(ستی و همدلینوع دو

  و.....) براي آرامش بخشیدن به بیمار ناخوش
        

انتقال درست و کامل  ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی  2
  ....) قابل اعتماد بودن ،قبت از بیمارمرا  مسؤولیت

        

3  
احساس مسؤولیت ،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه (تعالی شغلی 

  و.....) هاي آموزشی شرکت در فعالیت ،براي بازآموزي خود
        

، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و  موزشیهاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آ حفظ حریم(  احترام به دیگران  4
  همکاران و.......)

        

چه در دانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن( درستی و شرافت  5
  و ....) رفتار، چه در صحبت و چه در پوشش و آراستگی

        

          و....) از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،وزیع عادالنه منابع مراقبت سالمتت (تعهد به عدالت اجتماعی   6

 

  عالی   چک لیست موارد ارزشیابی ( بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد )  
5/0  

  خوب
25/0  

  متوسط
125/0  

  ضعیف
0  

          مشارکت در پذیرش بیمار  7
          رانجام ارزیابی اولیه از بیما  8
         کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار  9

         مشارکت در رفع نیازهاي اولیه بیماران  10
          آگاهی از اصول دارو درمانی و نکات ایمنی  11
          همکاري در دارو درمانی طبق اصول آموخته شده  12
          برقراري راه وریدي و تزریق مایعات   13
          کش به درستی ، مشارکت در انجام عملیات استریل استفاده از ماسک، گان و دست  14
          آگاهی از اصول اولیه پانسمان و مشارکت در آن  15
         مشارکت در آماده سازي وسایل سنداژمعده و مثانه و انجام آن  16
         آگاهی از نحوه آماده سازي پرونده بیمار براي اعمال جراحی و مشارکت در آن  17
         بقه بندي اعمال جراحی ومشارکت در آماده سازي بیمار جهت انتقال به اتاق عملآگاهی به ط  18
          مشارکت در انتقال بیمار به اتاق عمل براساس اصولبیان اصول انتقال بیمار و   19
         انجام جابجایی و تغییر وضعیت (پوزیشن) بیمار را در تخت  20
          و مشارکت در این امر ر و برانکارد با رعایت اصولحمل بیمار با صندلی چرخدابیان اصول    21
          آگاهی به اصول ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات بخش و همکاري در انجام آن  22

          آگاهی به اصول حفاظت فردي و پیشگیري از آسیبهاي شغلی و انتقال عفونت در بیمارستان و انجام آن  23

          و اقدامات الزم پس ازانتقال بیمار از اتاق عمل به بخش و مشارکت در این امر آگاهی به اصول تحویل گرفتن  24
          هاي عمومی پس از عمل جراحی همکاري در کنترل عالئم حیاتی و مراقبت  25
          مشارکت در گزارش نویسی پرستاري بیماران  26

 

    نمره 4از  کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و....)فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی ( ارائه (ارائه تکالیف آموزشی   27

  :   نمره نهایی                                 نام و نام خانوادگی مربی:                                                           
  .....................................           از  تاریخ ..................لغایت تاریخ..............نام مرکز آموزشی درمانی یا بیمارستان:......................................
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ردیف
  عالی   چک لیست موارد ارزشیابی اخالقی و اخالق حرفه اي دانشجو  

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

1  
 و ف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمارصر، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی

  و.....) براي آرامش بخشیدن به بیمار ناخوش
        

انتقال درست و کامل  ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی  2
  ....) قابل اعتماد بودن ،مراقبت از بیمار  مسؤولیت

        

3  
احساس مسؤولیت ،هایی توانمندي و دانش خود  نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه (شغلی تعالی 

  و.....) هاي آموزشی شرکت در فعالیت ،براي بازآموزي خود
        

، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و  هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(  احترام به دیگران  4
  همکاران و.......)

        

چه در دانشجو رفتار مناسب شأن  )،رفتار صادقانه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودن( درستی و شرافت  5
  و ....) رفتار، چه در صحبت و چه در پوشش و آراستگی

        

          و....) ع خدمات سالمتیاز مناب  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت (تعهد به عدالت اجتماعی   6

 

  عالی   چک لیست موارد ارزشیابی ( بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد )  
5/0  

  خوب
25/0  

  متوسط
125/0  

  ضعیف
0  

          مشارکت در پذیرش بیمار  7
          انجام ارزیابی اولیه از بیمار  8
         کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار  9

         رکت در رفع نیازهاي اولیه بیمارانمشا  10
          آگاهی از اصول دارو درمانی و نکات ایمنی  11
          همکاري در دارو درمانی طبق اصول آموخته شده  12
          برقراري راه وریدي و تزریق مایعات   13
          استفاده از ماسک، گان و دستکش به درستی ، مشارکت در انجام عملیات استریل   14
          آگاهی از اصول اولیه پانسمان و مشارکت در آن  15
         مشارکت در آماده سازي وسایل سنداژمعده و مثانه و انجام آن  16
         آگاهی از نحوه آماده سازي پرونده بیمار براي اعمال جراحی و مشارکت در آن  17
         هت انتقال به اتاق عملآگاهی به طبقه بندي اعمال جراحی ومشارکت در آماده سازي بیمار ج  18
          مشارکت در انتقال بیمار به اتاق عمل براساس اصولبیان اصول انتقال بیمار و   19
         انجام جابجایی و تغییر وضعیت (پوزیشن) بیمار را در تخت  20
          و مشارکت در این امر حمل بیمار با صندلی چرخدار و برانکارد با رعایت اصولبیان اصول    21
          آگاهی به اصول ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات بخش و همکاري در انجام آن  22

          آگاهی به اصول حفاظت فردي و پیشگیري از آسیبهاي شغلی و انتقال عفونت در بیمارستان و انجام آن  23

          خش و مشارکت در این امرآگاهی به اصول تحویل گرفتن و اقدامات الزم پس ازانتقال بیمار از اتاق عمل به ب  24
          هاي عمومی پس از عمل جراحی همکاري در کنترل عالئم حیاتی و مراقبت  25
          مشارکت در گزارش نویسی پرستاري بیماران  26

 

    نمره 4از  فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی ( ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و....)(ارائه تکالیف آموزشی   27

:   نمره نهایی                                 نام و نام خانوادگی مربی:                                                           
 



 96بهمن -گروه هوشبري 14
 

  تاریخ ..................لغایت تاریخ..............  نام مرکز آموزشی درمانی یا بیمارستان:...........................................................................           از

ردیف
  عالی   چک لیست موارد ارزشیابی اخالقی و اخالق حرفه اي دانشجو  

1  
  خوب

75/0  
  متوسط

5/0  
  ضعیف

25/0  

1  
 و صرف وقت و حوصله براي توضیح اطالعات به بیمار، هاي بیمار توجه نشان دادن به خواسته(نوع دوستی و همدلی

  و.....) رامش بخشیدن به بیمار ناخوشبراي آ
        

انتقال درست و کامل  ع،انجام وظائف محوله به طور کامل و به موقدر محل کارآموزي، به موقع  (حضوروظیفه شناسی  2
  ....) قابل اعتماد بودن ،مراقبت از بیمار  مسؤولیت

        

3  
احساس مسؤولیت ،یی توانمندي و دانش خود ها نگرش نقادانه به خود و توانایی تشخیص حیطه (تعالی شغلی 

  و.....) هاي آموزشی شرکت در فعالیت ،براي بازآموزي خود
        

، احترام به بیمار و همراهان بیمار، اساتید و  هاي الزم در موقعیتهاي شغلی و آموزشی حفظ حریم(  احترام به دیگران  4
  همکاران و.......)

        

چه در دانشجو رفتار مناسب شأن  )،انه (راستگویی, انصاف، رك بودن، خوش قول بودنرفتار صادق( درستی و شرافت  5
  و ....) رفتار، چه در صحبت و چه در پوشش و آراستگی

        

          و....) از منابع خدمات سالمتی  مراقبت  ی،توزیع عادالنه منابع مراقبت سالمت (تعهد به عدالت اجتماعی   6

 

  عالی   ی ( بر اساس انجام  و یا مشارکت موارد ذیل ارزیابی می گردد )چک لیست موارد ارزشیاب  
5/0  

  خوب
25/0  

  متوسط
125/0  

  ضعیف
0  

          مشارکت در پذیرش بیمار  7
          انجام ارزیابی اولیه از بیمار  8
         کنترل و ثبت عالئم حیاتی بیمار  9

         مشارکت در رفع نیازهاي اولیه بیماران  10
          اصول دارو درمانی و نکات ایمنیآگاهی از   11
          همکاري در دارو درمانی طبق اصول آموخته شده  12
          برقراري راه وریدي و تزریق مایعات   13
          استفاده از ماسک، گان و دستکش به درستی ، مشارکت در انجام عملیات استریل   14
          آگاهی از اصول اولیه پانسمان و مشارکت در آن  15
         مشارکت در آماده سازي وسایل سنداژمعده و مثانه و انجام آن  16
         آگاهی از نحوه آماده سازي پرونده بیمار براي اعمال جراحی و مشارکت در آن  17
         آگاهی به طبقه بندي اعمال جراحی ومشارکت در آماده سازي بیمار جهت انتقال به اتاق عمل  18
          مشارکت در انتقال بیمار به اتاق عمل براساس اصولار و بیان اصول انتقال بیم  19
         انجام جابجایی و تغییر وضعیت (پوزیشن) بیمار را در تخت  20
          و مشارکت در این امر حمل بیمار با صندلی چرخدار و برانکارد با رعایت اصولبیان اصول    21
          بخش و همکاري در انجام آنآگاهی به اصول ضد عفونی فضاي فیزیکی و تجهیزات   22

          آگاهی به اصول حفاظت فردي و پیشگیري از آسیبهاي شغلی و انتقال عفونت در بیمارستان و انجام آن  23

          آگاهی به اصول تحویل گرفتن و اقدامات الزم پس ازانتقال بیمار از اتاق عمل به بخش و مشارکت در این امر  24
          هاي عمومی پس از عمل جراحی ئم حیاتی و مراقبتهمکاري در کنترل عال  25
          مشارکت در گزارش نویسی پرستاري بیماران  26

 

    نمره 4از  فعالیت هاي اختصاصی ، آموزشی ( ارائه کنفرانس، تهیه گزارش، تهیه مطلب و....)(ارائه تکالیف آموزشی   27

:   نمره نهایی                        نام و نام خانوادگی مربی:                        
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  نمره نهایی کارآموز پس از طی دورهساعات غیبت و 

Ø عدم حضور            □حضور     :وضعیت حضور دانشجو در جلسه توجیهی ابتداي ترم□ 
  
Ø  نمره از نمره کاراموزي کسر خواهد   5/0در جلسه توجیهی قابل ذکر است در صورت غیبت

                                                                                                                                                                                                                                                                        شد
                                     

 وضعیت غیبت دانشجو

جمع ساعات غیبت  تاخیر به ساعت عنوان ردیف
 جمع روزانه

    غیبت هاي ترم  1

  جمع کل 3

 

 نمرات کسب شده از مراکز و بیمارستان ها

 نمره اخذ شده نام مرکز ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 نمره نهایی
 

  . می باشدمدیر گروه نمره مورد تایید 

  مهر و امضاي مدیر گروه:                                                                                                                                    
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  و نقطه نظرات دانشجویان:ارائه پیشنهادات 

١ – 
 
 
 
٢ – 
 
 
 
٣ – 
 
 
 
٤ – 
 
 
 
٥ - 
 

  اء دانشجوامض   


