بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی اصًل ي فىًن پرستاری ،مامایی ي اتاق ػمل
رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

سؾخیـ ًیبسّبی اعبعی ثیوبر در ثزخَرد اٍلیِ

2

ایجبد هحیو هٌبعت ٍ هيلوَة هْوز ثیووبر ٍ رنوا ًیبسّوبی
اعبعی ثیوبر

3

اهزای ثزًبهِ دارٍیی ثیوبر ثب رٍػ فحیح ٍ افَلی

4

سعَیل دبًغوبى ثیوبر ثب رعبیز سکٌیک اعشزیل

5

اًجبم سشریقبر هخشلف ثب رٍػ فحیح ٍ افَلی

6

رعبیز ًکبر اعشزیل ٍ دیؾگیزی ٍ عفًَز

7

کٌشزل ٍ ثجز عالین حیبسی

8

ثجز هزاقجشْبی ثِ عول آهذُ ثب سَهِ ثِ افَل فحیح گوشارػ
ًَیغی

9

ثزقزاری ارسجبه هٌبعت ثب ثیوبر ،دزعٌل ٍ غیزُ

11

رعبیز علغلِ هزاست ثخؼ در ؽزایو هقشنی

11

سؾخیـ ٍ سَمیح ًَع ٍعبیل ٍ سجْیوشار اسوبع عوول ٍ رٍػ
کبر ثب آى

12

ثزقزاری سعبهل ثب ثخؾْبی هخشلف ثیوبرعشبى در فَرر لشٍم

13

اًجبم هزاقجزّبی قجل اس عول

14

اًجبم هزاقجزّبی ثعذ اس عول

15

ًوًَِگیزی ثب گلَکَهشز ٍ سفغیز آى

16

اًجبم ٍفل کزدى عزم ثِ ثیوبر

17

گزنشي ًوًَِ خَى اس ثیوبر

18

آؽٌبیی ثب ٍعبیل ٍ ًحَُ کبر در اسبع عول

ومرٌ کل11:
*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط 0/7 :ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی وشاوٍ شىاسی
تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

نزاّن کزدى هحیو نیشیکی هٌبعت هْز هعبیٌِ ثیوبر

2

آهبدُ عبسی ثیوبر هْز هعبیٌِ (ارسجبه کالهی ٍ غیز کالهی)

3

آهبدُ عبسی ٍعبیل ٍ چک لیغوزّوبی زسم هْوز هعبیٌوِ ٍ
داؽشي آگبّی ٍ اىالعبر سئَری زسم

4

گزنشي ؽزح حبل کبهل اس ثیوبر

5

هعبیٌِ دَعز ،هَ ٍ ًبخي

6

هعبیٌِ چؾن ٍ ٍمعیز دیذ ٍ اخشالزر سِ چؾن

7

هعبیٌِ ثیٌی ٍ ٍمعیز ثَیبیی ثیوبر

8

هعبیٌِ گَػ ٍ ٍمعیز ؽٌَایی ثیوبر

9

هعبیٌِ حلق ،دّبى ٍ دًذاًْب

11

هعبیٌِ گزدى (سیزٍئیذ ٍ غذد لٌفبٍی)

11

هعبیٌِ قفغِ عیٌِ ٍ ریِ

12

ثزرعی ٍ هعبیٌِ عیغشن قلجی ،عزٍقی

13

هعبیٌِ ؽکن (کجذ ،ىحبل ،کلیِ)

14

هعبیٌِ دعشگبُ عنوالًی ،اعوکلشی ٍ عقوجی اس ًووز ٍموعیز
سحزک ،قذرر عنالًی ٍ ...

15

هؾبّذُ ٍ هعبیٌِ دغشبى

16

هؾبّذُ ٍ هعبیٌِ دعشگبُ سٌبعلی سًبى

17

ًحَُ کٌشزل ٍ ثجز عالئن حیبسی

18

گشارػ هَارد غیز ىجیعی در هعبیٌِ

ومرٌ کل11:
*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا

فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بیماریُای داخلی ي جراحی
رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:
ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل دقیق اس ثیوبر

2

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی کبهل ثیوبر

3

سؾخیـ هَارد غیز ىجیعی در ؽزح حبل

4

سؾخیـ هَارد غیز ىجیعی در هعبیٌِ

5

درخَاعز آسهبیؾبر زسم ٍ سفغیز هَارد ىجیعی ٍ غیز ىجیعی

6

کٌشزل عالین حیبسی ثیوبر ٍ چبرر آى

7

اًجبم دعشَرار دارٍیی زسم

8

اًجبم اقذاهبر احیبء

9

اًجبم هزاقجز ّبی ثیوبراى ثغشزی

11

اکغیضى سزادی

12

سؾووخیـ ٍ هؾووبّذُ ،ادارُ ٍ درهووبى اٍرصاًغووْبی داخلووی ٍ
هزاحی

13

سؾخیـ ثیوبریْبی ؽبیا ثخوؼ هزثَىوِ (ًفزٍلوَصی -قلوت-
ّوبسَلَصی -سٌفغی ٍ )...

14

سؾخیـ ثیوبریْبی عفًَی ؽبیا ( ًویوز عوزخجِّ -ذبسیوز-
ّزدظ ٍ)...

15

اقذاهبر هزثوَه ثوِ آهوبدگی زسم ثیووبر قجول اس عوول (ه ول
آدبًذیظ -عٌگْبی ادراریٍ -اریظ – ّوَرٍئیذ -دغشبى ٍ )...

16

اًجبم یک نزآیٌذ هزاقجشی سَعو ّز داًؾجَ

17

ارائِ آهَسؽْبی زسم ثِ هبدر ثبردار ثغشزی در ثخؼ

18
ومرٌ کل11:

تؼذاد ياحذ:

ثزرعی ٍمعیز ثیوبر در ثخؼ

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط 0/7 :ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی

داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی وًزادان
تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل ًَساد

2

اًجبم اقذاهبر زسم در ٌّگبم دذیزػ ًَساد

3

اًجبم هزاقجزّبی رٍسیي ثخؼ ًَساداى

4

اًجبم هزاقجزّب ی زسم در هَرد ًَساداى ثغشزی در اًکَثبسَر

5

ًحَُ گزنشي عالئن حیبسی ًَساد ٍ ثجز آى

6

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی ًَساد  ،سؾوخیـ هوَارد غیوز ىجیعوی،
ثزرعی رنلکغْبی ًَسادی

7

سؾخیـ آسهبیؾبر هَرد ًیبس ًَساد

8

سفغیز آسهبیؾبر ٍ عالئن ثبلیٌی ًَساد

9

اًجبم دعشَرار دارٍیی زسم ثز اعبط دزًٍذُ ًَساد

11

سْیِ عزم ثب درفذّبی هخشلف ٍ سٌوین قيزار آى

11

رعبیز ًکبر اعشزیل در ثخؼ ًَساداى ٍ کبر ثب ًَساد

12

اًجبم هزاقجزّبی زسم در هَرد ًَساداى ًیبسهٌذ ثِ نشَسزادی

13

دیگیزی هزاقجزّبی زسم در هَرد ًَساداى ًیبسهٌذ ثوِ سعوَیل
خَى

14

رعبیز اٍلَیشْب در ثزًبهِ ّبی هزاقجشی ًَساد

15

ًحَُ ًَؽشي گشارػ در دزًٍذُ ًَساد

16

آهَسػ ثِ خبًَادُ در هَرد هزاقجز اس ًَساد ٍ اًجبم سغذیِ ًَساد

17

حنَر نعبل در ٌّگبم ٍیشیز ًَساد سَعو دشؽک

18

ًحَُ گشارؽبر ؽفبّی ٍ کشجی رٍساًِ

ومرٌ کل11:
*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی کًدکان

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

قذرر دذیزػ ٍ سزخیـ فحیح ثیوبر

2

ثزقزاری ارسجبه هٌبعت ثب ٍالذیي ٍ کَدک در ّز هزحلِ عٌی

3

رعبیز اٍلَیزّب در ثزخَرد ثب کَدک ثذحبل

4

ثزرعی رؽذ ٍ سکبهل کَدک ثز اعبط فذک اگبّی اس ًکبر ایوٌوی/
حَادص هزثَه ثِ ّز هزحلِ عٌی کَدکبى

5

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی ثب ًوبرر هزثی ٍ گزنشي ؽزح حبل ثب سکیِ ثز
ًیبسّبی هزاقجشی کَدک

6

آگبّی اس افيالحبر ٍ اخشقبرار رایج ثخؼ اىفبل

7

سَاًبیی اًجبم دزٍعیجزّبیی هبًٌذ (عبکؾي ،گبٍاصً ،جَزیشر ٍ )...

8

آگبّی اس ًکبر ایوٌی /حَادص هزثَه ثِ ّز هزحلِ عٌی کَدکبى

9

رعبیز ًکبر ثْذاؽشی( ایشٍزعیَى ،ؽغشي دعشْب ٍ)...

11

رنا ًیبسّبی سغذیِای کَدک ٍ رعبیز رٍػ فحیح سغذیِ هشٌبعوت
ثب عي ٍ ثیوبری (لَلِ هعذُ ،ؽیز هبدر ٍ)...

11

ؽٌبخز ًکبر هزاقجشی کَدک هشٌبعت ثب عي ٍ ثیوبری

12

سَاًبیی سفغیز آسهبیؼّبی رٍسیي ثخؼ

13

آگبّی اس ًحَُ هوا آٍری ًوًَِ هْز آسهبیؼ

14

ًحَُ کٌشزل ٍ چبرر عالین حیبسی

15

ًحَُ هحبعجِ هذة ٍ دنا ٍ ثجز آى در ثزگِ هخقَؿ

16

آگبّی اس کبرثزد ،دٍساص ٍ عَارك دارٍّبی رایج ثخؼ ٍ اهزای دارٍ

17

ًحَُ سْیِ عزم ثب غلوزّبی هخشلف ٍ ًَؽشي فحیح ثزچغت آى ٍ
کٌشزل عَارك هبیا درهبًی

18

سَاًبیی آهَسػ ًکبر ثْذاؽشی ٍ درهبًی ثِ سثبى عبدُ ٍ در حذ درک
ٍ نْن ٍ ثز اعبط ًیبسّبی ثیوبر ٍ خبًَادُ اػ

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بارداری ي زایمان ()1

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽوزح حوبل در ثوبرداری ىجیعوی ٍ اًجوبم هزاقجشْوبی
هزثَىِ

2

هعبیٌِ ٍاصیٌبل

3

اًجبم هبسَرّبی لئَدَلذ ٍ سؾخیـ فحیح

4

عوا FHR

5

گشارػ هَارد غیز ىجیعی حبفل اس هعبیٌِ ؽکوی

6

رعبیز ًکبر اعشزیل

7

ثیبى  orderثیوبر ( قجل ٍ ثعذ اس سایوبى)

8

درخَاعز ٍ سفغیز آسهبیؾبر هعوَل در ىی حبهلگی

9

سؾووکیل دزًٍووذُ ٍ درخَاعووز آسهبیؾووبر دٍراى ثووبرداری ٍ
عًََگزانی

11

ادارُ کالطّبی آهَسؽی دٍراى ثبرداری

11

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی اعنبی هخشلف ثذى هبدر ثبردار
NST

12
13

سؾخیـ هؾکالر رٍاًی ٍ عَاهل اعوشزطسا در هوبدر ٍ اًجوبم
اقذاهبر زسم

14

سجَیش هکولْبی هَرد ًیبس در دٍراى ثبرداری

15

گشارػ ًَیغی

16

آهَسػ سَفیِّبی ثْذاؽشی ثِ هبدر

17

آهَسػ ٍرسؽْبی دٍراى ثبرداری ٍ اًجبم اقذاهبر زسم

18

ارهبع هبدر ثِ ٍاحذّبی هزثَىِ در فَرر ًیبس

ومرٌ کل11:

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط 0/7 :ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بارداری ي زایمان (()2زایمان طبیؼی)

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:
ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل ٍ هيبلعِ دزًٍذُ ثیوبر

2

عوا FHR

3

هعبیٌِ ٍاصیٌبل

4

کٌشزل اًقجبمبر رحن

5

اًجبم هبًَرّبی لئَدَلذ

6

گزنشي رگ ٍ کٌشزل عزم

7

اًجبم دعشَرار دارٍیی ثیوبر

8

گزنشي ًوًَِ هْز آسهبیؾبر هَرد ًیبس

9

سَهِ ثِ ٍمعیز دنا رٍدُّب ٍ کٌشزل ه بًِ

11

رعبیز اعشزیل حیي لیجز ٍ سایوبى

11

ارسجبه ثب ثیوبر اًجبم آهَسؽْبی لیجز (آرام عبسی )...

12

خزٍج دعشی هفوز ٍ هعبیٌوِ رحون ٍ سؾوخیـ هوَارد غیوز
ىجیعی

13

سؾخیـ لشٍم اًجبم ادی سیبسَهی

14

اًجبم هبًَر ریشگي ٍ خزٍج عزٍ کٌشزل خزٍج ؽبًِّب

15

ًحَُ کٌشزل ًَساد ،کالهخ ثٌوذ ًوبو ٍ سعیویي آدگوبر ،هعبیٌوِ
ًَساد

16

سؾخیـ هذاؽذى هفز

17

ًحَُ کٌشزل خًَزیشی ثعذ اس سایوبى

18

اًجبم آهَسؽْبی دظ اس سایوبى

ومرٌ کل11:
*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف 0/27 :بسیار ضؼیف0 :
وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا

فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بارداری ي زایمان ( ()3زایمان طبیؼی ي غیر طبیؼی)
تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل ٍ ارائِ گشارػ فحیح اس دزًٍذُ ثیوبر

2

ثیبى  orderسائَ ثب سَهِ ثِ علز هزاهعِ

3

اًجبم هعبیٌبر ٍاصیٌبل ٍ گشارػ یبنشِّب

4

اًجبم هبًَرّبی لئَدَلذ ٍ گشارػ یبنشِّب

5

عوا  ٍ FHRگشارػ هَارد غیز ىجیعی

6

اًجبم هزاقجشْبی عوَهی در ىی لیجز(رگ گیزیٍ ،معیز ه بًِ
رٍدُ ،ؽیَ ٍ )...

7

اًجبم هزاقجشْبی لیجز در هَارد خبؿ (دزُ اکالهذغی -دزُ سزم-
 – PROMدکَلوبى ٍ )...

8

اًجبم ایٌذاکؾي ٍ هزاقجشْبی مزٍری حیي ایٌذاکؾي

9

کٌشزل کبهل هزحلِ اٍل سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی
(رعن دبرسَگزاو یب نزیذهي )...

11

کٌشزل کبهل هزحلِ دٍم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

11

کٌشزل کبهل هزحلِ عَم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

12

اًجبم هزاقجشْبی مزٍری اس ًَساد ٍ هعبیٌِ دظ اس سَلذ

13

احیبء فحیح ًَساد (در فَرر لشٍم)

14

کٌشزل کبهل هزحلِ چْبرم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

15

سزهین فحیح ادیسیبسَهی یب دبرگی (در فَرر ٍهَد)

16

رعبیز اعشزیلیشی در اًجبم اهَر

17

ارائِ آهَسؽْبی زسم دظ اس سایوبى ثِ هبدر

18

ثزقزاری ارسجبه هٌبعت ثب هبدر ٍ حوبیز رٍحی -رٍاًی ٍ
عزعز عول ٍ احغبط هغئَلیز در اًجبم اهَر هحَلِ

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بُذاشت مادر ي کًدک

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل هبدر

2

داًؼ ،آگبّی ٍ هیشاى عالقِ هٌذی ثِ اًجبم اهَر هحَلِ

3

اًجبم هزاقجز ّب ی دٍراى ثبرداری ٍ ارائِ آهَسػّبی زسم ثوِ
هبدر ثبردار (سغذیِ ،ثْذاؽز نزدیٍ ،اکغیٌبعیَى ٍ ) . . .

4

درخَاعز آسهبیؾبر زسم ٍ سفغیز آى

5

سکویل دزًٍذُ ّبی ثْذاؽشی هزاهعیي

6

اًجبم هزاقجز ّبی دظ اس سایوبى سغذیِ ثب ؽویز هوبدر ،سٌووین
خبًَادُ ،ثْذاؽز نزدی ،هزاقجز اس کَدک ٍ ) . . .

7

اًجبم دبیؼ رؽذ کَدک ٍ سزعین هٌحٌی رؽذ

8

سفغیز هٌحٌی رؽذ ٍ دیگیزیْبی هزثَىوِ ٍ سؾوخیـ هوَارد
اخشالل رؽذ

9

ؽٌبعبیی هؾکالر سغذیِای هبدر ٍ کَدک

11

ؽٌبعبیی اًَاع ٍاکغيّبً ،حَُ ًگْذاری ٍ سهبى سجَیش آًْب

11

اًجبم ٍاکغیٌبعیَى هبدر ٍ کَدک

12

دی گیزی رٍؽْبی هخشلف سٌوین خبًَادُ

13

ًحَُ سجَیش آهَسػ رٍؽْبی خَراکی دیؾگیزی اس ثبرداری

14

ًحَُ کبرگذاری  ٍ IUDخزٍج ٍ اًجبم دیگیزیّبی زسم

15

اًجبم سغز دبح اعویز ،سفغیز ًشبیج ٍ اًجبم دیگیزیّبی زسم

16

اًجبم هعبیٌبر صًیکَلوَصی ٍ سؾوخیـ ٍ دیگیوزی هوَارد غیوز
ىجیعی در هعبیٌبر صًیکَلَصیک

17

ًحَُ ًغخِ ًَیغی ٍ ارائِ آهَسػّبی زسم

18

اًجبم هعبیٌبر  ٍ Breastآهَسؽْبی زسم

ومرٌ کل11:

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف 0/27 :بسیار ضؼیف0 :
وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی بیماریُای زوان ي واباريری

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل ثیوبر

2

ًحَُ ثزخَرد ٍ ثزقزاری ارسجبه ثب ثیوبر

3

گذاؽشي اعذکَلَم

4

خبرج کزدى اعذکَلَم

5

هعبیٌِ صًیشبل خبرهی

6

هعبیٌِ دٍ دعشوی

7

سؾخیـ عزٍیغیز ٍ ٍاصیٌیز

8

درهبى

9

ًغخِ ًَیغی ٍ درخَاعز آسهبیؼ ٍ عًََگزانی ٍ سفغیز آى

11

دبح اعویز ٍ سفغیز ًشیجِ آى

11

هعبیٌووِ ( Breastهؾووبّذُ -هعبیٌووِ ٍ دیگیووزی سَهَرّووبی
دغشبى)

12

سفغیز آسهبیؾبر رایج ًبثبرٍری ٍ ارهبع آى

13

اًجبم هزاقجشْبی دٍراى ثبرداری (در فَرر هزاهعِ ثیوبر)

14

سؾخیـ حبزر غیز ىجیعی در هزاقجشْبی دٍراى ثبرداری

15

آهَسؽْبی عالهز ثبرٍری

16

آهَسػ گذاؽشي ٍ خزٍج IUD

17

ًحَُ هؾبٍرُ ٍ آهَسػ ثِ ثیوبر

18

سؾخیـ هَاردی کِ ًیبس ثِ ارهبع دارد.

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ بُذاشت مادر ي کًدک

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل هبدر

2

داًؼ ،آگبّی ٍ هیشاى عالقِ هٌذی ثِ اًجبم اهَر هحَلِ

3

اًجبم هزاقجزّب ی دٍراى ثبرداری ٍ ارائِ آهَسػّب زسم ثِ هبدر
ثبردار ( سغذیِ ،ثْذاؽز نزدیٍ ،اکغیٌبعیَى ٍ ) . . .

4

درخَاعز آسهبیؾبر زسم ٍ سفغیز آى

5

سکویل دزًٍذُ ّبی ثْذاؽشی هزاهعیي

6

اًجبم هزاقجزّبی دظ اس سایوبى ( سغذیِ ثب ؽیز هوبدر ،سٌووین
خبًَادُ ،ثْذاؽز نزدی ،هزاقجز اس کَدک ٍ ) . . .

7

اًجبم دبیؼ رؽذ کَدک ٍ سزعین هٌحٌی رؽذ

8

سفغیز هٌحٌی رؽذ ٍ دیگیزیْبی هزثَىوِ ٍ سؾوخیـ هوَارد
اخشالل رؽذ

9

ؽٌبعبیی هؾکالر سغذیِای هبدر ٍ کَدک

11

ؽٌبعبیی اًَاع ٍاکغيّبً ،حَُ ًگْذاری ٍ سهوبى سجوَیش آًْوب-
اًجبم ٍاکغیٌبعیَى هبدر ٍ کَدک

11

ًحَُ سجَیش ٍ آهَسػ رٍؽْبی خَراکی دیؾگیزی اس ثبرداری

12

ًحَُ کبرگذاری  ،IUDخزٍج ٍ دیگیزیّبی زسم

13

اًجبم سغز دبح اعویز ،سفغیز ًشبیج ٍ دیگیزیّبی زسم

14

اًجبم هعبیٌبر صًیکَلَصی ٍ سؾوخیـ ٍ دیگیوزی هوَارد غیوز
ىجیعی در هعبیٌبر صًیکَلَصیک

15

ًحَُ ًغخِ ًَیغی ٍ ارائِ آهَسؽْبی زسم

16

اًجبم هعبیٌبر  ٍ Breastآهَسؽْبی زسم

17

ارسیبثی هؾکالر هَهَد در نیلذ

18

ارائِ گشارػ اس ثبسدیذّب ٍ ارسیبثیّبی اًجبم گزنشِ

ومرٌ کل11:
*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:
خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف 0/27 :بسیار ضؼیف0 :
وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ رادیًلًژی ،سًوًگرافی ي الکتريلًژی در مامایی ي زوان

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

هؾبّذُ ٍ سفغیز عکظّبی رادیَلَصی عبدُ اس لگي

2

هؾبّذُ ٍ سفغیز عکظّبی رادیَلَصی ثب هبدُ حبهت اس لگي ٍ
رحن

3

آؽٌبیی ثب دعشگبّْبی هخشلف هبًیشَریگ ٍ رادیَلَصی

4

هؾبّذُ ثخؼّبی هخشلف دعشگبّْبی عًََگزانی

5

هؾبّذُ ٍ سفغیز عًََگزانی رحن ٍ موبئن آى در غیز ثبردار

6

هؾبدُ ٍ سفغیز عًََگزانی در ثبرداری ٍ ٍمعیز هٌیي

7

هؾبّذُ آسهبیؼ ثیَنیشیکبل دزٍنبیل ثزای هٌیي

8

اًجبم عوا قلت هٌیي ثب عًَی کیذ (دادلز)

9

سؾخیـ عکظ رادیَلَصی ثب کیفیز خَة ٍ ثذ اس ّن

11

هؾبّذُ ٍ سفغیز عکظّبی هبهَگزانی

ومرٌ کل20:

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ وًزادان

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل اس ًَساد

2

اًجبم اقذاهبر زسم در ٌّگبم دذیزػ ًَساد

3

اًجبم هزاقجزّبی رٍسیي ثخؼ ًَساداى

4

اًجبم هزاقجزّبی زسم در هَرد ًَساداى ثغشزی در اًکَثبسَر

5

ًحَُ گزنشي عالئن حیبسی ًَساد ٍ ثجز آى

6

اًجبم ٍ هعبیٌِ نیشیکی ًوَساد ،سؾوخیـ هوَارد غیوز ىجیعوی،
ثزرعی رنلکغْبی ًَسادی

7

سؾخیـ آسهبیؾْبی هَرد ًیبس ًَساد

8

سفغیز آسهبیؾبر ٍ عالئن ثبلیٌی ًَساد

9

اًجبم دعشَرار دارٍیی زسم ثز اعبط دزًٍذُ ًَساد

11

سْیِ عزم ثب درفذّبی هخشلف ٍ سٌوین قيزار آى

11

رعبیز ًکبر اعشزیل در ثخؼ ًَساداى ٍ کبر ثب ًَساد

12

اًجبم هزاقجزّبی زسم در هَرد ًَساداى ًیبسهٌذ ثِ نشَسزادی

13

ًحَُ اًجبم سغذیِ ًَساد

14

ًحَُ ًَؽشي گشارػ در دزًٍذُ ًَساد

15

حنَر نعبل در ٌّگبم ٍیشیز ًَساد سَعو دشؽک

16

آهَسػ ثِ خبًَادُ در هَرد سغذیِ ثوب ؽویز هوبدر ٍ هزاقجوز اس
ًَساد

17

رعبیز اٍلَیزّب در ثزًبهِّبی هزاقجشی ًَساد

18

ًحَُ گشارؽبر ؽفبّی ٍ کشجی رٍساًِ

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ زایمان طبیؼی ي غیر طبیؼی

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل کبهل ٍ ارائِ گشارػ فحیح اس دزًٍذُ ثیوبر

2

ثیبى  orderسائَ ثب سَهِ ثِ علز هزاهعِ

3

اًجبم هعبیٌبر ٍاصیٌبل ٍ گشارػ یبنشِ ّب

4

اًجبم هبًَرّبی لئَدَلذ ٍ گشارػ یبنشِ ّب

5

عوا  ٍ FHRگشارػ هَارد غیز ىجیعی

6

اًجبم هزاقجشْبی عوَهی در ىی لیجز( رگ گیزیٍ ،معیز
ه بًِ ،رٍدُ ،ؽیَ ٍ )...

7

اًجبم هزاقجشْبی لیجز در هَارد خبؿ ( دزُ اکالهذغی -دزُ
سزم – PROM -دکَلوبى ٍ )...

8

اًجبم ایٌذاکؾي ٍ هزاقجشْبی مزٍری حیي ایٌذاکؾي

9

کٌشزل کبهل هزحلِ اٍل سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی
(رعن دبرسَگزاو یب نزیذهي )...

11

کٌشزل کبهل هزحلِ دٍم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

11

کٌشزل کبهل هزحلِ عَم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

12

اًجبم هزاقجزّبی مزٍری اس ًَساد دظ اس سَلذ

13

احیبء فحیح ًَساد (در فَرر لشٍم)

14

هعبیٌِ کبهل ًَساد دظ اس سایوبى

15

کٌشزل کبهل هزحلِ چْبرم سایوبى ٍ گشارػ هَارد غیز ىجیعی

16

سزهین فحیح ادیسیبسَهی یب دبرگی (در فَرر ٍهَد)

17

ارائِ آهَسؽْبی زسم دظ اس سایوبى ثِ هبدر ٍ ثزقزاری ارسجبه
هٌبعت ثب هبدر ٍ حوبیز رٍحی -رٍاًی

18

عزعز عول ٍ احغبط هغئَلیز در اًجبم اهَر هحَلِ

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ بیماریُای داخلی ي جراحی در بارداری

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:
ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل دقیق اس ثیوبر

2

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی کبهل ثیوبر

3

سؾخیـ هَارد غیز ىجیعی در ؽزح حبل

4

سؾخیـ هَارد غیز ىجیعی در هعبیٌِ

4

درخَاعز آسهبیؾبر زسم ٍ سفغیز هَارد ىجیعی ٍ غیز ىجیعی

5

کٌشزل عالین حیبسی ثیوبر ٍ چبرر آى

6

اًجبم دعشَرار دارٍیی زسم

7

اًجبم اقذاهبر احیبء

8

اًجبم هزاقجز ّبی ثیوبراى ثغشزی

9

اکغیضى سزادی

11

سؾووخیـ ٍ هؾووبّذُ ،ادارُ ٍ درهووبى اٍرصاًغووْبی داخلووی ٍ
هزاحی

11

سؾخیـ ثیوبریْبی ؽبیا ثخوؼ هزثَىوِ (ًفزٍلوَصی -قلوت-
ّوبسَلَصی -سٌفغی ٍ )...

12

سؾخیـ ثیوبریْبی عفًَی ؽبیا ( ًویوز عوزخجِّ -ذبسیوز-
ّزدظ ٍ)...

13

اقذاهبر هزثوَه ثوِ آهوبدگی زسم ثیووبر قجول اس عوول (ه ول
آدبًذیظ -عٌگْبی ادراریٍ -اریظ – ّوَرٍئیذ -دغشبى ٍ )...

14

اًجبم یک نزآیٌذ هزاقجشی سَعو ّز داًؾجَ

15

ارائِ آهَسؽْبی زسم ثِ هبدر ثبردار ثغشزی در ثخؼ

16

ثزرعی ٍمعیز ثیوبر در ثخؼ

17

ثزرعی دزًٍذُ ثیوبر ،دذیزػ ٍ سزخیـ

18

گزنشي ًوًَِ خَى اس ثیوبر

ومرٌ کل11:

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط 0/7 :ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان در کارآمًزی در ػرصٍ بارداری طبیؼی ي غیر طبیؼی (پرٌ واتال)

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

ردیف

مؼیارَای ارزشیابی

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽوزح حوبل در ثوبرداری ىجیعوی ٍ اًجوبم هزاقجشْوبی
هزثَىِ

2

گزنشي ؽزح حبل در ثبرداری غیز ىجیعی ٍ اًجوبم هزاقجشْوبی
هزثَىِ

3

هعبیٌِ ٍاصیٌبل

4

اًجبم هبسَرّبی لئَدَلذ ٍ سؾخیـ فحیح

5

عوا FHR

6

گشارػ هَارد غیز ىجیعی حبفل اس هعبیٌِ ؽکوی

7

رعبیز ًکبر اعشزیل

8

ثیبى  orderثیوبر ( قجل ٍ ثعذ اس سایوبى)

9

درخَاعز ٍ سفغیز آسهبیؾبر هعوَل در ىی حبهلگی

11

سؾووکیل دزًٍووذُ ٍ درخَاعووز آسهبیؾووبر دٍراى ثووبرداری ٍ
عًََگزانی

11

ادارُ کالطّبی آهَسؽی دٍراى ثبرداری

12

اًجبم هعبیٌبر نیشیکی اعنبی هخشلف ثذى هبدر ثبردار

13

NST

14

سؾخیـ هؾکالر رٍاًی ٍ عَاهل اعوشزطسا در هوبدر ٍ اًجوبم
اقذاهبر زسم

15

سجَیش هکولْبی هَرد ًیبس در دٍراى ثبرداری

16

گشارػ ًَیغی

17

آهَسػ سَفیِّبی ثْذاؽشی ثِ هبدر

18

ارهبع هبدر ثِ ٍاحذّبی هزثَىِ در فَرر ًیبس

ومرٌ کل11:

تؼذاد ياحذ:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

بسمٍ تؼالی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ آستارا
فرم ارزشیابی داوشجًیان درکارآمًزی در ػرصٍ بیماریُای زوان ي واباريری

تاریخ شريع ي اتمام کارآمًزی:

تؼذاد ياحذ:

رشتٍ ي مقطغ تحصیلی:

مؼیارَای ارزشیابی

ردیف

ومرٌ ارزشیابی اساتیذ

1

گزنشي ؽزح حبل ثیوبر

2

ًحَُ ثزخَرد ٍ ثزقزاری ارسجبه ثب ثیوبر

3

گذاؽشي اعذکَلَم

4

خبرج کزدى اعذکَلَم

5

هعبیٌِ صًیشبل خبرهی

6

هعبیٌِ دٍ دعشوی

7

سؾخیـ عزٍیغیز ٍ ٍاصیٌیز

8

درهبى

9

ًغخِ ًَیغی ٍ درخَاعز آسهبیؼ ٍ عًََگزانی ٍ سفغیز آى

11

دبح اعویز ٍ سفغیز ًشیجِ آى

11

هعبیٌووِ ( Breastهؾووبّذُ -هعبیٌووِ ٍ دیگیووزی سَهَرّووبی
دغشبى)

12

سفغیز آسهبیؾبر رایج ًبثبرٍری ٍ ارهبع آى

13

عزعز عول

14

رعبیز ًکبر اعشزیل

15

اًجبم هزاقجشْبی دٍراى ثبرداری (در فَرر هزاهعِ ثیوبر)

16

سؾخیـ حبزر غیز ىجیعی در هزاقجشْبی دٍراى ثبرداری

17

آهَسػ گذاؽشي IUD

18

ًحَُ هؾبٍرُ ٍ آهَسػ ثِ ثیوبر

ومرٌ کل11:

ومرٌ داوشجً:

*وحًٌ ارزیابی در َر مًرد :بسیار خًب1 :

خًب0/57 :

متًسط0/7 :

ضؼیف0/27 :

بسیار ضؼیف0 :

وام ي امضاء مربی:

ارزشیابی کلی ي وُایی داوشجًیان
فؼالیتُای پژيَشی

1

0/57

0/7

0/27

امضاء مربی

شرکت فؼال داوشجً در پرسش ي پاسخ با مربی
اوجام صحیح تکالیف در وظر گرفتٍ شذٌ
ارائٍ یک مقالٍ تحقیقی بصًرت سمیىار
ترجمٍ یک مقالٍ تحقیقی مؼتبر ي جذیذ مررتبط
با مًضًػات
تذيیه یک بريشًر آمًزشی
تذيیه یک ريزوامٍ دیًاری
ومرٌ بخش11:
ومرٌ پژيَشی 1 :

مُر ي امضاء مربی:

ومرٌ تکمیل دفترچٍ مُارت بالیىی ي آزمًن 1:

مُر ي امضاء مذیر گريٌ:
ومرٌ کل:

