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ضمن آرزوي موفقيت در طي دوره كارآموزی اميد است بتوانيد در جهت ارتقاء توانمندي علمي وعملي خود کوشا باشيد.
قوانین و مقرارت آموزشی


ساعت کارآموزي در مرکز در شيفت صبح ساعت 00-7/01و شيفت عصر هم  01/01- 00/01مي باشد.



استفاده از اتيکت (برچسب شناسایي) اجباري است.



حمل گوشي همراه در وضعيت سکوت بال مانع مي باشد ولي مکالمه حين جراحي ممنوع مي باشد



استفاده از یونيفرم مطابق مقرارت دانشکده ضروري مي باشد.



در زمينه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت متعاقب قوانين و مقررات دانشکده عمل نمایيد.



در برخورد با بيماران ،همراهان آنها ،همکاران ،کادر آموزشي -درماني درمرکز رعایت اصول اخالقي و شئونات اسالمي را بنماید.



خروج از مرکزتحت عناویني مانند پيگيري امور اداري ،شررکت در جلسره و  ...فقط با کسرب مووز از استاد مربوطه ميسر مي
باشد.





حضرور دانشوو در تمام جلسات مربوط به کارآموزي و کارآموزي در عرصه الزامي است و ساعات غيبت دانشوو در این دروس
از  ./ 0موموع ساعات آن درس نباید تواوز نماید.
اختصاص بخشي از ساعت کارآموزي به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزي .در طول کارآموزي با نظر
استاد مربوطه امکان پذیر است .
رعایت قوانين و مقررات آموزشي در بخش ،ارائه تکاليف یادگيري ،شرکت در بحث گروهي ،ارائه مراقبت ها و مشارکت فعال در
یادگيري و یادگيري خودراهبر از مواردي اسرت که در ارزشيابي لحا مي شود (در انتهاي ال بو به تفصيل مشخص شده
است) .کليه تکاليف خود را در پایان دوره به استاد باليني خود تحویل دهيد.
نکاتی كه می بایست به آن دقت شود:



کليه توربيات عملي و علمي خودرا در ال

بو

ثبت نمایيد (و یا پيوست کنيد).



تکميل ال



ال بو را در تمامي اوقات به همراه داشرته باشيد تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات درآن اقدام شود به این ترتيب
از ثبت اطالعات از طریق رجوع به حافظه که با خطا توام مي باشد پيشگيري خواهد شد.



بهتر است در پایان هر فعاليت زمان کوتاهي در همان محل انوام فعاليت به تکميل تخصيص داده شود تا اطالعات مورد نياز
به سهولت در دسترس باشد.





بو

از شروع دوره کارآموزي الزامي است.

گروه آموزشي مواز است در هر زمان که تشخيص دهد ال
ال

بو

بو

را جهت بررسي یا نسخه برداري در اختيار بگيرد.

باید به امضاي مدیر گروه برسد.

محل برگزاري دوره ،اتاق عمل بيمارستان  ........................مي باشد.
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نمره

جدول شماره1

كردهام

ردیف

اهداف رفتاری

1

شناسایی و کاربرد ستهاي جراحی ارولوژی.
(حداقل 3مورد).

2

شناسایی و کاربرد وسایل الکتریکی جراحی
ارولوژی( .حداقل 3مورد).

3

آماده کردن تجهیزات مورد نیازاعمال
ارولوژي( .حداقل 3مورد).

4

انجام پوزیشنهای مختلف اعمال جراحی
روي سیستم ادراري تناسلی (حداقل 3مورد).

5

آماده کردن به ترتیب وسایل برداشتن دنده در
اعمال جراحی کلیوي (حداقل 3مورد).

6

آماده کردن بیمار جهت سند گذاری(حداقل
3مورد).
کنترل درنهای سیستم ادراری(حداقل 3مورد).

7
8

کنترل کاتترهای سیستم ادراری(حداقل
3مورد).

9

شناسایی و کاربرد تجهیزات و وسایل و غیره
قبل از عمل آندوسکوپی سیستم ادراري

11

شستشو وضدعفونی کردن تجهیزات و وسایل
آندوسکوپی سیستم ادراري
جمع نمرات()11
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بله

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

شخصی

بله

كنفرانس

تعداد

خیر

مطالعه

انجام دادهام

مشاهده

آموزش دیدهام

استاد

ارزیابی كیفی :استاد محترم براساس معیار زیر در هر یک از بندها نمره دانشجو را مشخص
ونهایتا جمع كل را در جمع نمرات مرهون فرمایید.
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

1

1/75

1/5

1/25
نمره

موارد
رعایت نظم و اصول پرستاری و شرکت فعال دانشجو در فرایند یادگیری
با وضعیت ظاهری مناسب برمبنای موازین شرعی و دستورالعمل دانشکده در بخش حاضر می شود.
وقت شناسی و انضباط را رعایت می کند.
با مربیان و پرسنل مرکز و سایر دانشجویان ارتباط مناسب برقرار می کند.
عالقه مندی و اشتیاق خود را در انجام وظایف محوله نشان می دهد.
در انجام وظایف محوله احساس مسئولیت می نماید.
از اعتماد به نفس کافی برخوردار است .
در انجام امورات محوله دقت و سرعت عمل دارد واصولصرفه جویی را رعایت می کند
از حس کنجکاوی و ابتکار و تفکر خالق برخوردار است.
از قدرت فراگیری باالیی برخوردار بوده و مطالب توضیح داده شده را به یاد می آورد.
تذکرات و انتقادات مربیان را پذیرفته و در صدد تصحیح آن بر می آید
نمره كلی

نتیجه ارزشیابی دانشجو در دوره  .......................از 21
امضاء دانشجو

امضاء مدیر گروه

امضاء مربی
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