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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی  و مراقبت های آن رتوپدیاتکنولوژی اتاق عمل  عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل رشته تحصیلی: تئورینوع واحد درسی: 

 کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی:  کارآموزی: عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی کارآموزی: عملی: 32نظری:        تعداد ساعت

    5 ، آسیب شناسی و بافت شناسی1تشریح پیشنیاز:   02د درس:ک

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اتاق عمل رشته تحصیلی: معصومه حسنلو نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: ارشدکارشناسی  مقطع تحصیلی:

66204232-420  شماره تماس:  Hasanlo_md@yahoo.com  :پست الکترونیک 

 مامایی-دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ، کار:محل 

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  02/11/1931 ترکیبی مجازی حضوری

    05/11/1931  

 اهداف آموزشی
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 :هدف کلی   

بتهای مربوط به آن و مراق یاعمال جراحو  ارتوپدی  یهایدر جراح یجراح یکهایو تکن یماریهاب یمو مفاه یاتبا کل ییآشنا

  قبل و بعد از عمل

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

 در پایان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشند 

:جلسه اول  

 اهداف شناختی: 

 ارتوپدی، فیزیولوژی و ترمینولوژی آشنایی با آناتومی عنوان مبحث:

 مختصری توضیح دهد. ارتوپدی در رابطه با آناتومی سیستم 

 را نام ببرد. بدن استخوان های 

  را شرح دهد.اسکلتی چگونگی خون رسانی به سیستم 

  توضیح دهد.اسکلتی  -عضالنی سیستمدر رابطه با اصطالحات مربوط به آناتومی، فیزیولوژی، عالیم و اختالالت مربوط به 

 .اصطالحات مربوط به فلج، تست های تشخیصی و اقدامات درمانی مربوط به آن را شرح دهد 

  حرکتی: –روانی اهداف 
 را شناسایی کند.اسکلتی  -عضالنی سیستم به هنگام جراحی قسمت های مختلف 

  قادر به انجام اقدامات مراقبتی مناسب باشد. اسکلتی  -عضالنی سیستمبه کمک فیزیولوژی و عملکرد 

 را شناسایی نماید اسکلتی -عضالنی سیستمی هابه کمک نشانه ها بیماری. 

 :دوم جلسه

 اسکلتی سیستم عفونی مشکالت و ها بیماری با آشنایی واسکلتی  -عضالنی سیستمشرح پاتولوژی مرتبط با  عنوان مبحث :

 شناختی اهداف: 

  ( را شرح دهداستئوپورز، ازبین رفتن مفاصل یا آرتروز، روماتیسم و ........  )اسکلتی  -عضالنی سیستمبیماری های. 

  توضیح دهد.اسکلتی  -عضالنی سیستمدر رابطه با ضایعات عروقی در 

  شرح دهد. اسکلتی -عضالنی سیستمدر رابطه با انواع تومورهای 

  توضیح دهد. اسکلتی -عضالنی سیستمدر رابطه با انواع تروما به 

  اندکی شرح دهد . اسکلتی -عضالنی سیستمدر رابطه با شکستگی های 

 را شرح دهد.اسکلتی  -عضالنی سیستم ی وارده برانواع آسیب ها 

  اسکلتی را بیان کند. -عضالنی سیستمعفونت های 

  توضیح دهد. آرتروز و روماتیسمدر رابطه با انواع 

 دهد توضیح را آن ایجاد علل و تعریف را استئوپورز . 

 کند بیان را استئوپورز درمانی راههای . 

 کند . بندی دسته را اسکلتی -عضالنی سیستم تومورهای 

 کند . بیان را اسکلتی -عضالنی سیستم تومور شایعترین 

 دهد . توضیح را اسکلتی -عضالنی سیستمتومورهای  تشخیصی و درمانی راههای 

 کند بیان را تشخیص و درمان راههای و شناخته را اسکلتی -عضالنی سیستم تومورهای. 
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 دهد توضیح را استخوانی آبسه درمانی و تشخیص راههای ، تظاهرات . 

 کند بیان را اپیدورال آبسه تظاهرات و عالئم . 

 حرکتی –روانی  اهداف: 

 در بیماران را تشخیص داده و برای درمان برنامه ریزی پرستاری داشته باشد . مادرزادی های ناهنجاری 

  بیماران را راهنمایی نماید . مادرزادی های ناهنجاریبا توجه به پاتولوژی 

 .قادر به درک نتایج تست های تشخیصی آزمایشگاهی باشد 

  بیمار اقدامات اولیه را انجام دهد.و نوع شکستگی بر حسب درجه 

 ات و الکترولیت ها اقدامات مناسب پرستاری مانند با توجه به اختالل در واکنش های فیزیولوژیک قلبی و عروقی و تنفسی و تغییرات مایعIv 

line . و سایر اقدامات را انجام دهد 

 . یک طرح و برنامه مکتوب برای مراقبت از بیماران در معرض خطر توسط پرستاران پی گیری شود 

 اسب قرار گیرد.تجهیزات و وسایل الزم برای تغییر وضعیت بیمار مهیا و به کار گیری شود و بیمار در پوزیشن من 

 ..تجهیزات و داروهای مناسب را بر بالین بیمار آماده نماید 

 . کلیه افراد تیم درمان و خانواده ، آموزش داده شده و درگیر شوند 

  :سوم جلسه

 اسکلتی -عضالنی سیستمآشنایی با ابزار و وسایل مورد استفاده در جراحی عنوان مبحث : 

 اهداف شناختی: 

  را نام ببرد . اسکلتی -عضالنی سیستمانواع ست های جراحی 

  آشنا باشد . اسکلتی -عضالنی سیستمجراحی با نام التین و فارسی ابزار 

 دهد . توضیح را وسیله هر عملکرد 

 حرکتی -روانی اهداف: 

 . متناسب با جراحی ست های الزم را آماده نماید 

 به عمل جراحی تجهیز نماید . اتاق را به وسایل مورد نیاز جراحی با توجه 

 اصطالح علمی مربوطه را به کار ببرد.سیستم عصبی  در هنگام مواجه شدن با اختالالت 

 :چهارم جلسه

    آشنایی با پاتولوژی سندرم کمپارنت و نحوه اندازه گیری فشار داخل کمپارنتنحوه برخورد با بیماران اورژانس ارتوپدی و  :عنوان مبحث

  :اهداف شناختی 
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 .اورژانسهای ارتوپدی را به ترتیب الویت درمان  طبقه بندی نماید 

  .اهمیت شناخت و برخورد صحیح با این بیماران را مختصراً شرح بدهد 

 .انواع اورژانسهای ارتوپدی را مختصراً شرح بدهد 

 د.چگونگی گرفتن شرح حال و معاینه بیمار اورژانس ارتوپدی را مختصرًا شرح بده 

 .اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه را مختصراً شرح بدهد 

 . سندرم کمپارتمنت را از نظر آناتومیک تعریف نماید 

 . کمپارنت های مختلف اندام فوقانی و تحتانی را مشخص نماید 

  .فشار طبیعی کمپارتمنت و عوامل موثر بر آن را مختصراً شرح دهد 

  را مختصراً شرح دهد.پاتوفیزیولوژی افزایش فشار کمپارتمنت 

 . عالئم بالینی سندرم کمپارتمنت را مختصرا تعریف نماید 

 .درمان سندرم کمپارتمنت و عوارض مربوط به آن را مختصرًا شرح دهد 

 .راههای پیشگیری از سندرم کمپارتمنت و اهمیت درمان سریع و بموقع آن را مختصراً شرح دهد 

 حرکتی:-اهداف روانی 

 های الزم در بیماران اورژانس ارتوپدی و سندرم کمپارتمان را بعمل آورد. مراقبت 

 . تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید 

 وسایل موردنیاز جهت جراحی اورژانس ارتوپدی را فراهم نماید. 

 شست و شو ، دبریدمان و کنترل خونریزی در موضع زخم انجام شود پانسمان ایده آل ،. 

 . میز مایو را با وسایل اختصاصی کاربردی در اختیار جراح قرار دهد 

 . پوزیشن و پرپ و درپ مناسب را انجام دهد 

 .اصول صحیح پانسمان، آتل گیری و کاربرد صحیح درن را بکار گیرد 

  :جلسه پنجم

 باز کردن گچ، تحتانیو  انواع گچ گیری اندام انتهایی فوقانی  عنوان مبحث :

 : اهداف شناختی 

 انواع روش های گچ گیری اندام انتهایی فوقانی را توضیح دهد.  

 انواع روش های گچ گیری اندام انتهایی تحتانی را توضیح دهد.  

 تفاده جهت گچ گیری را بیان کندوسایل مورد اس. 

  بیان کنداصول باز کردن گچ را. 

 ابزار مورد استفاده جهت باز کردن گچ را بیان کند. 
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 را توضیح دهد. انواع روش های ثابت سازی از طریق گچ گیری و آتل 

 را نام ببرد. کستگیعوارض ناشی از ش 

 انواع شکستگیها را بشناسد و تفاوت آنها را بیان کند. 

  حرکتی-روانیاهداف: 

 نمایدرا آماده گیری و آتل گیری گچ وسایل. 

  مورد نظر تجهیزات و وسایل مورد نیاز جراحی توسط پرستار سیار آماده شود . گیریگچنوع بر حسب 
 . آماده سازی قبل از عمل مانند پوزیشن دادن و پرپ اولیه توسط سیار انجام شود 

  را انجام دهد.عوارض ناشی از شکستگی اقدامات الزم جهت پیش گیری از 

 سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید . تا انتقال بیمار پرستار 

 :ششم جلسه

 پیچ و پالک های ارتوپدیعنوان مبحث : 

 شناختی اهداف:. 

  پیچ و پالک های ارتوپدی و موارد استفاده آنها را توضیح دهد.انواع 

 و به کار گیرد. تجهیزات تعبیه پیچ در استخوان را بشناسد 

 طرز کار با فیکساتورهای داخلی و خارجی ارتوپدی را بشناسد 

  را شرح دهد.تعبیه پیچ در استخوان مراحل عمل جراحی 

 .تورنیکت الکتریکی و غیر الکتریکی و باند اسمارچ را بشناسد 

  را بشناسد ارتوپدیوسایل الکتریکی جراحی. 

  حرکتی -روانیاهداف: 

  نظر تجهیزات و وسایل مورد نیاز جراحی توسط پرستار سیار آماده شود .بر حسب جراحی مورد 

 . آماده سازی قبل از عمل مانند پوزیشن دادن و پرپ اولیه توسط سیار انجام شود 

  . پرپ ثانویه و درپ منطقه مورد نظر توسط پرستار اسکراب انجام شود 

 و به کارگرفته شود.توسط اسکراب آماده وان تجهیزات تعبیه پیچ در استخمانند  وسایل مورد نیاز جراحی 

 .فیکساتورهای داخلی و خارجی ارتوپدی را به طور صحیح استفاده نماید 

  را بکار گیرد. ارتوپدیوسایل الکتریکی جراحی 

 .تورنیکت الکتریکی و غیر الکتریکی و باند اسمارچ را بشناسد و به کار گیرد 

 به  وسایل ست های جراحی توسط پرستار اسکرابCSR . تحویل گردد 

 . تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید 
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 :و هشتم جلسه هفتم

 آشنایی با جراحی های شکستگی های لگن و فمورعنوان مبحث : 

  :اهداف شناختی 

  مقایسه کند و روش های جراحی آن ها را نام ببردانواع شکستگی های لگن را با هم.  

 روش های جراحی گردن فمور را با هم مقایسه کند. 

 نحوه شکستگی تروکانتر استخوان فمور را شرح دهد و روش جراحی آن را بیان کند. 

 روش های جراحی شکستگی تنه فمور را با هم مقایسه کند. 

 کندیل های فمور را به زبان خود شرح دهد روش های جراحی های شکستگی سوپراکوندیالر و 

 مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های لگن و فمور را بیان کند. 

 حرکتی:-اهداف روانی 

  آماده کند.انواع شکستگی های لگن اتاق عمل را با توجه 

  اجرا شودهای جراحی گردن فمورروش پرپ ثانویه و درپ کردن توسط جراح و با کمک پرستار اسکراب در. 

  با توجه به مراحل جراحی آماده نماید.شکستگی تروکانتر استخوان فمور تجهیزات و وسایل الزم را برای جراحی 

  فراهم نماید جراحی شکستگی تنه فمورپوزیشن ها و ابزار و پیچ و پالک های الزم را برای. 

  میز مایو را آماده نماید.جراحی های شکستگی سوپراکوندیالر و کندیل های فمور در 

  بعمل آورد.مراقبت ها و اقدامات کلی قبل و بعد از جراحی های شکستگی های لگن و فمور را 

 

  نهم جلسه

 آشنایی با تعویض مفصل زانوعنوان مبحث : 

  :اهداف شناختی 

  آرتروپالستی را بیان کندابزار و تجهیزات مورد استفاده جهت. 

 .آناتومی استخوانها و مفاصل و عضالت ناحیه زانو را مختصراً شرح دهد 

  بشناسد.را  تعویض مفصل زانوپروتزهای خاص جراحی 

 آشنا باشد. تعویض مفصل زانو با پوزیشن های مورد نیاز اعمال جراحی 

  را توضیح دهد تعویض مفصل زانوعوارض اعمال جراحی. 

  تعویض مفصل زانو آشنا باشد.جراحی با مراحل جراحی 

 حرکتی:-اهداف روانی 

  بکار گیرد.را  تعویض مفصل زانوپروتزهای خاص جراحی 

  بکار گیرد.را تعویض مفصل اکاتورهای مختلف جراحی 

 .وسایل گچ گیری و آتل بندی برای بیمار را بکار گیرد 



7 
 

 در میز مایو و ترالی توسط اسکراب آماده شود .   تعویض مفصل زانوجراحی  وسایل مورد نیاز جراحی 

 جلسه دهم

 آشنایی با آرتروسکوپیعنوان مبحث : 

 

  شناختیاهداف: 

 مراقبت های کلی قبل و بعد از آرتروسکوپی و همچنین ابزار و تجهیزات آن را بیان کند.  

 نحوه آرتروسکوپی زانو را به زبان خود شرح دهد.  

 منیسکتومی را شرح دهد نحوه پارگی منیسک و جراحی. 

  را توضیح دهد آرتروسکوپیعوارض اعمال جراحی. 

  و روشهای تشخیص این بیماری ها را توضیح دهد.منیسک را نام برده عالئم اختالالت 

 

  حرکتی-روانیاهداف: 

 . یک طرح و برنامه مکتوب برای مراقبت از بیماران در معرض خطر توسط پرستاران پی گیری شود 

 وسایل الزم برای تغییر وضعیت بیمار مهیا و به کار گیری شود . تجهیزات و 

  در موضع زخم انجام شودپانسمان ایده آل ، شست و شو.  

 . کلیه افراد تیم درمان و خانواده ، آموزش داده شده و درگیر شوند 

 - نماید را بر بالین بیمار آمادههنمای بیمار بروشور رابیمار را در پوزیشن مناسب قرار داده و. 

  در میز مایو و ترالی توسط اسکراب آماده شود .  آرتروسکوپیوسایل مورد نیاز جراحی 

  وسایل ست های جراحی توسط پرستار اسکراب بهCSR . تحویل گردد 

 تا انتقال بیمار پرستار سیرکولر در اتاق حضور داشته و عکس ها و سایر وسایل را همراه با بیمار به ریکاوری منتقل نماید . 

 تا هفدهم  جلسه یازدهم

 سایر مباحث ارتوپدی که توسط گروه محترم ارتوپدی و جراحان ارائه می شود.عنوان مبحث : 
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 روش های تدریس:

                                                                    ایفای نقش                                                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             ربیما                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                نمایش عملی

                بالینی و با نظارت مستقیم مربی و پزشکان متخصص کشیکسایر) بنویسید(:    

 مواد و وسایل آموزشی:

 تجهیزات بیهوشی موجود در درمانگاه و بیمارستان مواد و 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 اصول مراقبت های بارداری آشنایی بیشتر با 

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالس ها در فعال حضور

 کالس  مقررات و نظم رعایت

  Case Reportارائه 

 بحث گروهی پیرامون موضوعات تعیین شده

 جراحی پالستیکدر مورد  کافی پایه نظری دانش از برخورداری

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 مناسب و موقع به آموزش، انجام با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،کالس در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ برنامه، ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف

 کالسدقیقه در  ده استراحت به مدت: مجازها

مشارکت دادن دانشجو در آماده سازی اتاق عمل و اجرای پروسیجر به شکل عملی در فیلد اتاق عمل بیمارستان موسوی  محدودیتها:

 دانشجویانبدلیل محدودیت فیلد و تعداد زیاد 
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 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

جهیزات رعایت اصول ایمنی فردی و اجتماعی در موقع کار با بیمار شامل پوشیدن کفش رو بسته، شستشو و هند راب دست به دفعات الزم، استفاده از ت

 و جلوگیری از ایجاد صدمه به بیمار،...رعایت اصول صحیح کار با بیمار کامل موقع انجام اقدامات تهاجمی، 

 فهرست منابع درسی:

1. Surgical Technology for the surgical technologist: A positive care approach/ Association of surgical 

technologists/ Cengage Learning; 4 edition/ ISBN: 9781111037567 

 

2. Berry and Kohn's Operating Room Technique/ Nancymarie Phillips (Author) Mosby; 12 edition/ ISBN: 

9780323073585 

 

3. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), Sherri Alexander 

CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 9780323075558 

 

4. Surgical Instrumentation: An Interactive Approach/ Renee Nemitz CST RN AAS (Author)/ Saunders; 2 

edition/ ISBN: 978- 1455707195. 

 

5. Differentiating Surgical Equipment and Supplies/ Collen Rutherford/ F.A.Davis Company; 1 SPI edition/ 

ISBN: 978-0803615724. 

نانسی ماری، اصول کار در اتاق عمل )جلد دوم از تکنیک های کار در اتاق عمل کوهن و بری( ترجمه ساداتی  .3

 2636لیال، گلچینی احسان و دیگران، انتشارات جامعه نگر، 

 .2632انتشارات جامعه نگر. تهران.  احسان، تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی. -لیال، گلچینی -ساداتی .7

 

 ارزیابی: روش

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    



11 
 

 حضور و غیاب کالسی: 

مجاز در صورت نمره  برای غیبت  0

غیبت بیش از حد مجاز برخورد طبق 

 مقررات آموزشی دانشکده

 نمره 0انجام تکالیف عملی و پروژه:  نمره 1 مشارکت کالسی:

 نمره 15امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

هوشبری و ارائه تکالیف ارزشیابی طبق موارد  کارآموزی تخصصی و مهارتی ارزشیابی: (2) شماره لیست و چک کارآموزی عمومی ارزشیابی سایر موارد:

 زیر صورت می گیرد: 

 2 شماره لیست چک طبق %24   دانشجو رفتاری و اخالقی معیارهای 

 22     مهارتی و تخصصی کار% 

کردن و اکسپوژر، ارزیابی تکوینی در طول ترم و ارزیابی فعالیت دانشجو با توجه به دفعات اسکراب، چیدن میز مایو، طریقه کمک 

قرار دادن وسایل در اختیار جراح و درپ کردن به عنوان فرد اسکراب و آماده کردن وسایل و تجهیزات الزم، پوزیشن مناسب، 

ها و تنظیم کوتر تنظیم نور سیالیتیک، پرپ کردن، تهیه وسایل مورد نیاز حین جراحی و ثبت تعداد گازها، حجم مایعات و چربی

 رکولربه عنوان فرد سی

 2 های گروهیشرکت فعال در بحث% 

 24(  دانشجویان برایپاورپوینت و مطالب آموزشی  تهیه) دانشجو تکالیف% 

 24(     شفاهی و کتبی) دوره پایان امتحان% 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 حسنلو ارتوپدی آشنایی با آناتومی ، فیزیولوژی و ترمینولوژی  24-26 22/22/2637 چهار شنبه اول

 با آشنایی واسکلتی  -عضالنی سیستمشرح پاتولوژی مرتبط با  24-26 3/7/2637 چهار شنبه دوم

 اسکلتی سیستم عفونی مشکالت و ها بیماری

 حسنلو

24-26 23/7/2637 چهار شنبه سوم  سیستمآشنایی با ابزار و وسایل مورد استفاده در جراحی  

 اسکلتی -عضالنی

 حسنلو

24-26 26/7/2637 چهار شنبه چهارم آشنایی با نحوه برخورد با بیماران اورژانس ارتوپدی و  

پاتولوژی سندرم کمپارنت و نحوه اندازه گیری فشار داخل 

    کمپارنت

 حسنلو
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شنبهچهار  پنجم  64/7/2637 26-24  حسنلو باز کردن گچ، تحتانیو  انواع گچ گیری اندام انتهایی فوقانی  

24-26 7/4/2637 چهار شنبه ششم  حسنلو پیچ و پالک های ارتوپدی 

24-26 20/4/2637 چهار شنبه هفتم  حسنلو آشنایی با جراحی های شکستگی های لگن و فمور 

24-26 22/4/2637 چهار شنبه هشتم  حسنلو ادامه جلسه هفتم 

24-26 24/4/2637 چهار شنبه نهم  حسنلو آشنایی با تعویض مفصل زانو 

24-26  چهار شنبه دهم  حسنلو آشنایی با آرتروسکوپی 

 گروه ارتوپدی     یازدهم

 گروه ارتوپدی     دوازدهم 

 گروه ارتوپدی     سیزدهم

 گروه ارتوپدی     چهاردهم

ارتوپدیگروه      پانزدهم  

 گروه ارتوپدی     شانزدهم

 گروه ارتوپدی     هفدهم
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  ارزشیابی عمومی کارآموزی 1چک لیست شماره 

 انیپا خیتاری:                 لیشروع:                      ترم تحص خیتاری:                                لی:                         سال تحصینام و نام خانوادگ

ی::                          محل کارآموزیکارآموز  

 عالی موارد ارزشیابی عمومی

2 

 خوب

2/2  

 متوسط

2 

 ضعیف

2/4  

 بسیار ضعیف

4 

      ساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات استراحت  را رعایت می کند -2

      کندرعایت میموازین و شئونات اسالمی رادرپوشش و رفتار بطورکامل  -2

      .کندالصاق اتیکت ولباس فرم رابراساس مقررات دانشکده رعایت می -6

      کندموازین بهداشت فردی خود را رعایت می -0

      .کندتوانایی مدیریت زمان داشته درجهت انجام وظایف وقت خودراتنظیم می -2

      .وعلمی انجام میدهدوظایف خود را با دقت وبارعایت اصول صحیح  -3

      کنددر ارائه مراقبتها، خطرات احتمالی را پیش بینی می-7

      درانجام فعالیتهای گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را دارد -4

      ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و کارکنان  بخش مربوطه را دارد. -3

      .کندارتباط مناسب را رعایت میدر مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و  -24

      باشد. انتقاد پذیر بوده و در صدد اصالح انتقادات وارده می -22

      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش کوشا است.  -22

      کند. در انجام امور محوله تصمیم سریع و مناسب اتخاذ می -26

      قوانین و مقررات بخش را رعایت می کند.  -20

      کند. در جهت کسب توانایی انطباق با بخش تالش خود را می -22

 


