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هر انساني در پايان هر روز رفتار و كرده هاي خود را ياد آوري نموده و به اصطالح به حسابهاي خود رسيدگي مي نمايد .در كنار بينش عميق و
وسعت انديشه الزم است هر فرد تجربيات عملي خود راباز نگري نموده و در زندگي بكار گيرد .ثبت و جمع آوري تجربيات عملي به تدريج مجموعه
اي ارزشمند فراهم مي اوردكه مي تواند زمينه را نيز براي تحقيقات بعدي نيز فراهم آورد .در اكثر دانشگاه هاي جهان كارآموزان تجربيات و عملكرد
مهم خود را در مجموعه اي به ثبت مي رسانند و اين اساس ارزيابي عملكرد آنان است اگر بازخورد مناسبي از نحوه فعاليت آموزشي پژوهشي خود از
طرف اساتيد مربوطه نداشته باشيد طبيعتا نقائص كار و زمينه هاي پيشرفت شما مخفي خواهد ماند .در مجموع اگر عالقمند داشتن يك كارنامه علمي
عملي مناسب از فعاليت هاي باليني خود هستيد لطفا اين دفترچه را دقيق و نقادانه تكميل نمائيد زيرا اين دفترچه بهترين وسيله براي آموزش مناسب
و به موقع است.
ضمن آرزوي موفقيت در طي دوره كارآموزي بخش داخلي جراحي اميد است بتوانيد در جهت ارتقاء توانمندي علمي وعملي خود كوشا باشيد.
قوانين و مقرارت آموزشي









ساعت كارآموزي در بخش از ساعت  03:7الي  3:مي باشد.
استفاده از يونيفرم مطابق مقرارت دانشكده ضروري مي باشد.
در زمينه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيور آالت متعاقب قوانين و مقررات دانشكده عمل نماييد.
در برخورد با بيماران ،همراهان آنها ،همكاران ،كادر آموزشي -درماني در بخش رعايت اصول اخالقي و شئونات اسالمي را بنمايد.
خروج از بخش يا بيمارستان تحت عناويني مانند پيگيري امور اداري ،شركت در جلسه و  ...فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه ميسر مي باشد.
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزي و كارآموزي در عرصه الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در اينن دروس از  ./ 3مجمنوع
ساعات آن درس نبايد تجاوز نمايد.
اختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از كتابخانه و اينترنت در ارتباط با موضوع كارآموزي .در طول كارآموزي بنا نظنر اسنتاد مربوطنه
امكان پذير است .
رعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش ،ارائه تكاليف يادگيري ،شركت در بحث گروهي ،ارائنه مراقبنت هنا و مشناركت فعنال در ينادگيري و
يادگيري خودراهبر از مواردي است كه در ارزشيابي لحاظ مي شود (در انتهاي الگ بوک به تفصيل مشخص شده است) .كليه تكاليف خود را در
پايان دوره به استاد باليني خود تحويل دهيد.
نکاتي كه مي بايست به آن دقت شود:









كليه تجربيات عملي و علمي خودرا در الگ بوک ثبت نماييد (و يا پيوست كنيد).
تكميل الگ بوک از شروع دوره كارآموزي الزامي است.
الگ بوک را در تمامي اوقات به همراه داشته باشيد تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات درآن اقدام شود به اين ترتيب از ثبت اطالعات از
طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام مي باشد پيشگيري خواهد شد.
بهتر است در پايان هر فعاليت زمان كوتاهي در همان محل انجام فعاليت به تكميل تخصيص داده شود تا اطالعات مورد نياز بنه سنهولت در
دسترس باشد.
گروه آموزشي مجاز است در هر زمان كه تشخيص دهد الگ بوک را جهت بررسي يا نسخه برداري در اختيار بگيرد.
الگ بوک بايد به امضاي مدير گروه برسد.
محل برگزاري دوره ،بخشهاي داخلي و جراحي مركز آموزشي درماني امام(ره) مي باشد.
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تشخيصهاي رايج پرستاري و عاليم آنها را
در مددجويان شناسايي نمايد.
ابعاد مختل در كيفيت زندگي مددجويان را
شناسايي نمايد.
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تفسير صحيح از  ECGانجام دهد.
بالين بيمار
وضعيت هموديناميك بيمار
( … ) CVP,GVP,PCWP,را به دقت
بررسي و تفسير نمايد.
تشخيصهاي پرستاري مرتبط با سيستم عصبي
را با معاينات  5گانه سيستم عصبي (معاينه
اعصاب دوازده گانه ،محتواي فكر و تكلم،
سيستم حسي ،سيستم حركتي و رفلكسهاي
نخاعي) شناسايي نمايد.
تشخيصهاي پرستاري مرتبط با سيستم تنفسي
را با معاينه كامل سيستم تنفسي و آزمايشات
كلينيكي و پاراكلينيكي تشخيص دهد.
تشخيصهاي پرستاري مرتبط با سيستم
گوارشي را با معاينه كامل سيستم گوارشي و
آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي تشخيص
دهد.
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جدول تکاليف

لطفا خالصه اي از فعاليت هاي آموزشي وتکاليف انجام شده خود را تاريخ :

دانشجو

در اين بخش ثبت نمائيد

كلمات آموزشي ياد گرفته شده

كل امتياز.............از2

5

رديف

صفر

در فعاليتهاي يادگيري
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با وضعيت ظاهري مناسب برمبناي موازين شرعي و دستورالعمل دانشكده در بخش حاضر مي شود.
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وقت شناسي و انضباط را رعايت مي كند.

:

با مربيان و پرسنل مركز و ساير دانشجويان ارتباط مناسب برقرار مي كند.
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عالقه مندي و اشتياق خود را در انجام وظايف محوله نشان مي دهد.

5

در انجام وظايف محوله احساس مسئوليت مي نمايد.
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از اعتماد به نفس كافي برخوردار است .
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در انجام امورات محوله دقت و سرعت عمل دارد.
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از حس كنجكاوي و ابتكار و تفكر خالق برخوردار است.
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از قدرت فراگيري بااليي برخوردار بوده و مطالب توضيح داده شده را به ياد مي آورد.
تذكرات و انتقادات مربيان را پذيرفته و در صدد تصحيح آن بر مي آيد
اصول صرفه جويي را رعايت مي كند.
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جهت افزايش انسجام گروهي و تيمي تالش مي كند.

امتياز كل 3:نمره

نتيجه ارزشيابي دانشجو از 27
تكاليف باليني  2 3نمره ( كنفرانس در سطح بيمارستان و  ...و پمفلت )
امتحان كتبي  2 3نمره
ارزشيابي مهارتها و عملكرد 3: 3نمره
ارزشيابي اصول اخالق حرفه اي  : 3نمره
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