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 دانشجومشخصات فرم 

 : خانوادگي نام و نام

 :دانشجویي شماره

 

 

 شماره تماس: 

 :  ( ایمیلآدرس رایانامه ) 

 

 

 :كارآموزي شروع تاریخ

 :كارآموزي اتمام تاریخ

 

 

 محل كارآموزي: 

 نام مربیان كارآموزي: 

 

 )شنبه تا چهارشنبه(  روزهاي هفته: طبق برنامه اعالم شده از سوي آموزش دانشکده 

 8-14  حضور: ساعت

 

 

 

 امضاء دانشجو: 

 

 

 



3 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي سیرجان  گروه آموزشي كارآموزي بیمارستانياعضاي 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان عضو هیأت علمی   -خواه خانم عزت  -

  دانشکده علوم پزشکی سیرجان عضو هیأت علمی -اکبری آقای  -

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان   -آقای صدوقی  -

 

 كمیته ارزشیابي كارآموزي در دانشکده علوم پزشکي سیرجان اعضاي 

   دانشکده علوم پزشکی سیرجانمدیر گروه علوم آزمایشگاهی و  عضو هیأت علمی   -دکتر محمدعلی اسماعیلی -

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان عضو هیأت علمی  -دکتر حدیث فتحی زاده  -

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک ی علم  أتیعضو ه  - زادهدکتر الیاس حسین -

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سیرجان    -دکتر نوید جمالی  -

 

 مقدمه 

 دانشجوي گرامی 

آموزشی و عملی  های مختلف ا در طول دوره کارآموزی در زمینه شمضمن خوشامدگویی به بخش آزمایشگاه، 

 ،گاه مستقل و گاه تحت نظارت اساتید  یدوره آموزشاین  در طول    .تجربیات گوناگون را کسب خواهید کرد

ای برای پی بردن  عات توسط اساتید، راهنمای ارزنده تجزیه و تحلیل این اطال  .گیریدتجربیات جدید را فرا می 

  ها و رفع آن خواهد بود.به کاستی

ار شما قرار گرفته  تهیه و در اختی  ،سیرجانه علوم پزشکی  کدروه علوم آزمایشگاهی دانش این مجموعه توسط گ

  ارزیابی  و  دانشجو  هایآموزه  ارزشیابی  جهت   ابزاری  مطالعاتی،  راهنمای  عنوان هب  مطالبی  ارائه   بر   عالوهاست تا  

بفعالیتباشد و    دانشکده  آموزشی   برنامه اساتید ارزیابیطور مستمر ثبت  ههای شما  از    شود.  درج  و  و زیر نظر 

دانشجوی انتظار می  شما  ثبت  گرامی  بهنیز  در حفظ آن    ،اطالعاتدقیق  رود ضمن  بتواند  تا  بوده  عنوان  کوشا 

  ابزاری جهت ارزیابی علمی و عملی شما مورد استفاده قرار گیرد.
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 Log Book اهمیت تدوین 

ها شده و مشخص شدن کمبودها و سعی در  دانشجویان براي ثبت کامل تجربیات که منجر به مستندسازي آنکمک به  ❖

 ها جهت رفع آن

 آموزش   کمیت و  کیفیت سطح تعیین جهت  در دانشکده  و علوم آزمایشگاهی گروه  به کمک ❖

 آموزش   ارتقاء کیفیت کمک به ❖

 علوم پزشکی کشور   هايدانشگاه   در  آموزش سطح  سازيیکسان  به کمک ❖

 Log Book  تکمیل نحوه

را به دقت مطالعه نمایید و سپس مشخصات فردی خود را در قسمت تعیین    Log Bookدر ابتدا مطالب مندرج در   ❖

 شده، ثبت کنید.

 باید از ابتدای دوره کارآموزی صورت گیرد. Log Bookتکمیل  ❖

❖ Log Book  گردد تکمیل روزانه صورت  به باید.  

   نماید.  تکمیل شخصا  را  خود Log Book بایستمی  دانشجو   هر ❖

 مراجعه کنید. کارآموزي بیمارستانی به گروه آموزشی  ی داشتیدسوال Log Bookهر زمان که در زمینه تکمیل  ❖

❖ Log Book  رسانده شود.  مربوطه مربیان یا  آزمایشگاه ینمسئول تأیید به  کارآموزی واحد  هر  پایان درباید 

اختصاص    Log Bookبه منظور ثبت درست اطالعات، بهتر است که در پایان هر فعالیت زمان کوتاهی به تکمیل   ❖

   داده شود. 

  یک  یادگیری عدم صورت در گروه سوی از شده تعیین نیازهای و درس کلی اهداف  به توجه با دوره اتمام از قبل ❖

 . شود رسانده  مربوطه مسئول اطالع  به موضوع مرحله، هر  در سوال وجود و مهارت

آموزشی  شخصیت ❖ گروه  اعضای  شامل  حقیقی  و  حقوقی  ارزشیابی    ی کارآموزهای  کمیته  اعضای  بیمارستانی، 

آموزش، معاونت آموزشی و مسئول فنی عضو هیات   یت، مدیرگروه علوم آزمایشگاهی، مدیر کارآموزی دانشکده

به همراه خود داشته    Clear Bookدرون یک    بنابراین، همیشه آن را  هستند.  Log Bookعلمی مجاز به بررسی  

   باشید.

❖ Log Book    پایان امضاء  دوره  هر  پس از  تایید توسط مربیان  دانشجو  متعاقب  از طریق و  بیمارستانی    کارآموزی 

ارزشیابیمسئول   میدانشکده،    یکارآموز  کمیته  داده  تحویل  آزمایشگاهی  علوم  گروه  نهایی  به  ارزیابی  در  تا  شود 

 گردد.    لحاظدانشجو  

محسوب گردیده  ناتمام  ناقص بوده و یا تحویل مدیر گروه علوم آزمایشگاهی نگردد، نمره    Log Bookدر مواردي که   ❖

    گردد. نمی دانشکده گزارش آموزش و به 
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 :نمایید توجه ذیل نکات به لطفا گرامی دانشجویان

 . نمایند  استفاده بسته هايدکمه  با  تمیز  و  سفید روپوش  از  درمانی  هايمحیط  در حضور  مدت  طول در  باید دانشجویان  ❖

 . کرده باشندقبل از حضور در کارآموزي واکسیناسیون هپاتیت خود را کامل  ❖

 نمایند.  حفظ  را بیماران  اسرار و گذاشته   احترام بیماران  فرهنگ و  مذهب به باید دانشجویان  ❖

 غیبت بدون هماهنگی و استاد مربوطه برابر مقررات رفتار خواهد شد.  ❖

 د. ننکن ترك  را  کارآموزي محل اجازه  بدون دانشجویان  ❖

 . هستند آزمایشگاه در و حفاظت  ایمنی  دستوالعمل  رعایت  و مطالعه  به موظف  دانشجویان  ❖

 هستند.  هاي بالینی آزمایشگاهی اي در محیطنامه اجرایی پوشش و اخالق حرفهآییندانشجویان موظف به مطالعه  ❖

 . نماید  دنبال  را  موسسه پروتکل  و دهد  اطالع بخش  یا سوپروایزر   خود مربی  به  مایعات و خون با مستقیم  تماس  صورت  در ❖

  ثبت   به  نسبت   لزوم   موقع  در   تا   باشند   داشته   همراهه  ب  را   خود   Log Book  اوقات   تمامی   در   دانشجویان   شود می   وصیه ت ❖

  خواهد   پیشگیري   ،باشدمی   توام  خطا  با  که  حافظه   به  رجوع   طریق  از   اطالعات   ثبت  از  ترتیب  این   به .  نمایند   اقدام  اطالعات 

 . شد

 آزمایشگاه در حضور قوانین

از    ،دانشکده آموزش    علوم آزمایشگاهی یا   گروه   سوي   از   شده  تعیین برنامه    طبق   عادي   اوقات   در   آزمایشگاه   در   حضور   زمان  ❖

،  آن مرکز   طبق نظر مسئول فنیو    آموزشی   مرکز   هر بر اساس قوانین    تواند میدر موارد معین    . باشدمی   14تا    8ساعت  

 تغییر کند. 

باشد.  ( مجموع ساعات درس می10/1در کارآموزي برابر با یک دهم )و مستند  سقف غیبت مجاز  نامه آموزشی،  طبق آیین ❖

غیبت غیر مجاز و غیر    شود.صورت، نمره درس صفر محسوب میشود. در غیر این  جبرانباید  مستند  و  این سقف مجاز  

 دارد. به همراه  ارمستند، نمره برابر با صفر 

تهیه    مدون   آموزشی برنامه    ،بخش  در  آنان  حضور   ساعات کلیه    براي   است  موظف  بخش   هر  در  کارآموزان   آموزش  مسئول ❖

 . کند اعالم به دانشجویان دوره  آغاز  در  و

  آزمایشگاه هاي  بخش   تعداد  ، رفاهی  امکانات   کارآموز،  تعداد  آزمایش،  تعداد   اساس  بر  ند نتوامی  بخشهر   ینمسئول  یا مربیان ❖

 . د ننمای تعیین را  بخشهر  در حضور  زمان   ،آموزشیبرنامه  و

  ین و مربیانمسئول  موافقت  با  و  اضطراري   موارد  در  مگر  نیست،  ممکن  آزمایشگاه  آموزشی  برنامه  در  دانشجویان  جابجائی ❖

 مربوطه. 

  عرصه در کارآموزي  اختصاصی و عملی هدف

  انجام   را   صحیح   جواب ارائه   تا   بیمار   پذیرش  از   آزمایشگاهی   هايفعالیت کلیه  باشد   قادر   باید   دانشجو  ❖

  .دهد
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 گیرينمونه  و پذیرش  بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 مشخصات و آزمایشات در رایانه و یا دفتر پذیرش آزمایشگاه )پذیرش بیمار( ثبت  ❖

 اصطالحات و حروف اختصاري هر آزمایش ها و خواندن نسخه ❖

 ( هویت  حراز)ا  بیمار تمشخصا  با آزمایش  درخواست برگه  ت مشخصا انطباق ❖

 گیريسازي بیمار جهت نمونهآماده  ❖

 ه کنندمراجعه و  خود  ایمنی موارد رعایت با  استانداردها  طبق  نیاز  مورد نمونه تهیه ❖

 آزمایش انجام  زمان مناسب تا   ت صورهنگهداري نمونه ب ❖

 ( های مختلفلیشمن، قارچ و باکتریایی از قسمت) خاص  هاییرگینمونه ❖

 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

      پذیرش بیمار  1

ها و اصطالحات و حروف اختصاري خواندن نسخه 2
 آزمایشهر 

     

      هویت  احراز 3

      گیريسازي بیمار جهت نمونهآماده  4

تهیه نمونه مورد نیاز طبق استانداردها با رعایت  5
 موارد ایمنی خود و مراجعه کننده

     

صورت مناسب تا زمان انجام  هنگهداري نمونه ب 6
 آزمایش

     

      هاي خاص گیرينمونه 7

 توضیحات: 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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 ی( شناسخونهماتولوژي ) بخش  در دانشجو وظایف  شرح

   آزمایشات هماتولوژیو سایر  (CBCشمارش کامل خونی ) تست آشنایی با اصطالحات و حروف اختصاری ❖

 سلولی  هایآشنایی با اصول کار دستگاه شمارشگر ❖

 و وارد کردن مشخصات بیماران  شمارشگر سلولیها به دادن نمونه  ❖

 CBC انجام تست  ❖

 رایت(  - یا گیمسا )رایت  آمیزی آنرنگتهیه گسترش خونی و   ❖

 آن میکروسکوپی و ماکروسکوپی  ارزیابیمشاهده گسترش خون محیطی و  ❖

 ها از روی گسترش خون محیطیخونی و لوسمی تشخیص کم ❖

 روش دستی و دستگاهی  به   (ESR) انجام تست سرعت رسوب  ❖

 انجام هماتوکریت به روش دستی ❖

 های هماتولوژی تفسیر و گزارش تست ❖

 کیفیت در هماتولوژی  کنترل ❖
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 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

1 
تست   حروف اختصاريآشنایی با اصطالحات و  

CBC  آزمایشات هماتولوژي و سایر 
     

      سلولی  هايآشنایی با اصول کار دستگاه شمارشگر 2

ها به شمارشگر سلولی و وارد کردن دادن نمونه  3
 مشخصات بیماران 

     

        (CBCانجام تست شمارش کامل خونی )  4

   آمیزي آنرنگتهیه گسترش خونی و  5
 یا گیمسا رایت( )رایت

     

مشاهده گسترش خون محیطی و ارزیابی   6
 آنمیکروسکوپی و ماکروسکوپی 

     

ها از روي گسترش خونی و لوسمی تشخیص کم  7
 خون محیطی 

     

 ( ESR)انجام تست سرعت رسوب  8
 روش دستی و دستگاهی  به 

     

      انجام هماتوکریت به روش دستی  9

      هاي هماتولوژيتفسیر و گزارش تست 10

      کیفیت در هماتولوژي  کنترل 11

 

 توضیحات: 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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 شناسی( )سرم ولوژيسر و ولوژي ایمن بخش در  دانشجو وظایف  شرح 

 اصطالحات و حروف اختصارات آزمایشات ایمنولوژی و سرولوژی آشنایی با  ❖

 ای( رایت و ویدال )اسالیدی و لوله های  انجام تست ❖

 2MEهای کومبس رایت و انجام تست ❖

 )کیفی و تیتراسیون( RF ،CRP ،ASO ،PRPهای  انجام تست ❖

 آگلوتیناسیون سرد ❖

 بادی هتروفیل آنتی ❖

 های رسوبی تست ❖

 ایمنولوژی و سرولوژی های تفسیر و گزارش تست ❖

 ایمنولوژی و سرولوژی کیفیت در  کنترل ❖
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 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

اصطالحات و حروف اختصارات  آشنایی با  1
 آزمایشات ایمنولوژي و سرولوژي 

     

 هاي رایت و ویدال انجام تست 2
 اي( )اسالیدي و لوله

     

      2MEهاي کومبس رایت و تستانجام  3

   RF ،CRP ،ASO ،PRPهاي انجام تست 4
 )کیفی و تیتراسیون(

     

      آگلوتیناسیون سرد  5

      بادي هتروفیل آنتی 6

      هاي ایمنولوژي و سرولوژي تفسیر و گزارش تست 7

      کیفیت در ایمنولوژي و سرولوژي  کنترل 8

 

 توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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 شیمی بیو بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 اصطالحات و حروف اختصارات آزمایشات بیوشیمیآشنایی با  ❖

 آزمایش گیری هر آگاهی از شرایط نمونه ❖

 روبین و ...( گلیسرید، کلسترول، اوره، کراتینین، بیلیانجام آزمایشات روتین بخش بیوشیمی )گلوکز، تری ❖

 ها جهت استفاده در اتوآناالیزر ها و معرفسازی محلول توانایی آماده ❖

 آشنایی با اصول و توانایی کار با اتوآناالیزر و فلیم فتومتر  ❖

 بیوشیمی هاي تفسیر و گزارش تست ❖

 بیوشیمی کیفیت در  کنترل ❖
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 ردیف 

 

 مهارت 

 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

اصطالحات و حروف اختصارات  آشنایی با  1
 آزمایشات بیوشیمی و هورمون

     

      شیهر آزما يریگنمونه طیاز شرا یآگاه 2

      انجام آزمایشات روتین بخش بیوشیمی  3

ها جهت معرفها و سازي محلولتوانایی آماده 4
 استفاده در اتوآناالیزر

     

ها، عناصر و  انجام آزمایشات هورمونی، آنزیم 5
 ها یتل الکترو

     

آشنایی با اصول و توانایی کار با اتوآناالیزر و فلیم  6
 فتومتر 

     

      بیوشیمی هاي تفسیر و گزارش تست 12

      بیوشیمی  کیفیت در  کنترل 13

 

 توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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 ر  ادرا بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 های ادرار  آوری انواع نمونهجمع ❖

 آموزش ویژگی ظاهری و آزمایشات بیوشیمیایی ادرار )نوار تست ادرار، وزن مخصوص و ...(  ❖

 طرز کار با رفراکتومتر ❖

 سولفوسالیسیلیک انجام آزمایش پروتئین ادرار با روش اسید  ❖

 بررسی میکروسکوپی ادرار   ❖

 آنالیز ادرار تفسیر و گزارش نتایج  ❖

 در آنالیز ادرار کیفیت  کنترل ❖
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 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

      هاي ادرارنمونهآوري انواع جمع 1

آموزش ویژگی ظاهري و آزمایشات بیوشیمیایی  2
 ادرار 

     

      طرز کار با رفراکتومتر 3

انجام آزمایش پروتئین ادرار با روش اسید   4
 سولفوسالیسیلیک 

     

      بررسی میکروسکوپی ادرار  5

      ادرار زیآنالتفسیر و گزارش نتایج  10

      ادرار زیآنالدر کیفیت  کنترل 11

 

 توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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   شناسیباکتري  بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 شناسیباکتریاصطالحات و حروف اختصارات آزمایشات آشنایی با  ❖

 ساخت انواع محیط کشت ❖

 های استریلیزاسیون آشنایی با انواع روش  ❖

 های کشت مناسببالینی روی محیطهای نحوه کشت انواع نمونه  ❖

 ها آمیزی آن تهیه گسترش میکروبی و رنگ ❖

 ها های اولیه جهت شناسایی باکتریانجام تست ❖

 بیوگرام تفسیر و گزارش نتایج آنتی ❖

 شناسیکیفیت در میکروب کنترل ❖
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 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

اصطالحات و حروف اختصارات  آشنایی با  1
 شناسی باکتريآزمایشات 

     

      ساخت انواع محیط کشت  2

      هاي استریلیزاسیونآشنایی با انواع روش  3

هاي  هاي بالینی روي محیطنحوه کشت انواع نمونه 4
 کشت مناسب 

     

      هاآمیزي آنتهیه گسترش میکروبی و رنگ 5

      هاي اولیه جهت شناسایی باکتریهاانجام تست 6

      شناسی در میکروبتفسیر و گزارش نتایج  7

      شناسی در میکروبکیفیت  کنترل 8

 

 توضیحات: 

 

 

 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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  شناسیانگل  بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 شناسیاصطالحات و حروف اختصارات آزمایشات انگلآشنایی با  ❖

 های مدفوع سازی و ثبت خصوصیات ظاهری نمونهآماده ❖

 تهیه نمونه مستقیم )سرم فیزیولوژی و لوگل(  ❖

 شناسیدر انگلتفسیر و گزارش نتایج  ❖

 شناسیانگلکیفیت در  کنترل ❖

 

 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

اصطالحات و حروف اختصارات  آشنایی با  1
 شناسیآزمایشات انگل

     

هاي سازي و ثبت خصوصیات ظاهري نمونهآماده 2
 مدفوع

     

      تهیه نمونه مستقیم )سرم فیزیولوژي و لوگل( 3

      فلوتاسیون و سدیمانتاسیون  4

      شناسی انگلتفسیر و گزارش نتایج در  5

      شناسی انگلکیفیت در  کنترل 6

 

 توضیحات: 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 
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 شناسی قارچ  بخش  در دانشجو وظایف  شرح

 شناسیاصطالحات و حروف اختصارات آزمایشات قارچآشنایی با  ❖

 گیری و تهیه الم مستقیمآشنایی با نمونه ❖

 ها های مناسب قارچآشنایی با محیط ❖

 شناسیقارچنتایج در تفسیر و گزارش  ❖

 شناسی قارچدر کیفیت   کنترل ❖

 

 مهارت  ردیف 

تعداد موارد انجام مهارت جهت  

  كیفیت  یادگیري 

كمک در  مشاهده 4تا  1از 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد كل 

 دفعات 

اصطالحات و حروف اختصارات  آشنایی با  1
 شناسی آزمایشات قارچ

     

      گیري و تهیه الم مستقیمآشنایی با نمونه 2

      هاهاي مناسب قارچ آشنایی با محیط 4

      شناسی قارچتفسیر و گزارش نتایج در  8

      شناسی قارچکیفیت در  کنترل 9

 

 توضیحات: 

 

 

 

 تایید و امضاي مسئول بخش: 

 



19 

 

 فرم انتقادات و پیشنهادات 

 کارآموز گرامی: 

با   از شما که  اتمام رساندهتعهد ضمن تشکر  شود به منظور بهبود هر چه  اید، تقاضا می، وظایف خود در کارآموزی را 

دوره در  کارآموزی  برنامه  برنامه  بیشتر  اجرای  نحوه  خصوص  در  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادات  نظرات،  آتی،  های 

 الم کنید.  کارآموزی اع

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................  
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 دانشجو  ارزشیابی شیوه و معیارها

 گیرد: و مرحله صورت میارزیابی دانشجو در د 

نمره( و کمیته ارزشیابی کارآموزي که در    12درصد معادل    60گروه آموزشی کارآموزي بیمارستانی )توسط  آزمون جامع کارآموزي  
 گیرد. نمره(، انجام می  8درصد معادل   40برگزار خواهد شد ) کتبیدانشکده به صورت 

 درصد نمره(   60الف: آزمایشگاه بیمارستان )

  هاي داده آموزش   و کتبی از   شفاهی، عملی   صورتتوسط گروه آموزشی کارآموزي بیمارستانی به  واحدي  4  کارآموزي   امتحان  نحوه

  مراکز   هاي آزمایشگاه  مختلف   هاي بخش  در  ارائه شده   هاي تئوري و عملیآموزش  نیز   و   دانشگاهی   عملی   دروس   گذراندن   طی  شده

آورده شده    Log Bookدرصد است، با تکمیل فرم ارزشیابی )در انتهاي    60این نمره که حداکثر    .باشدمی طی دوره کارآموزي  

ارزشیابی بیمارستانی به  ( و امضاي مسئول فنیِ عضو هیات علمی یا مربیان مربوطه به دانشکده ارسال میاست گردد. معیارهاي 

 شود. علوم آزمایشگاهی ارسال می  شرح زیر است که در قالب فرم ارزشیابی و پس از تکمیل، به گروه

 ساعات موظف  تیش و رعاخ در ب قعنسبت به ساعات حضور به مو تیحساس مسئولا ❖

 ت و سرعت عمل در انجام کار قد  زانیم ❖

 مهارت شغلی  بو کس ري یادگ یدر جهت   الش و ت ريی پذتیمسئول زانیم ❖

 ش خب  ره آزمون عملی  ابی ی ارز جهینت ❖

 ش خ ب هر حات مربوط به  طالعملی و آشنا بودن با اص  هايکینظري با تکن اي هدادن دانسته قیطبت ❖

 ها هو لوازم و دستگا لی از وسا قبتدر مصرف مواد و مرا ی ی جوصرفه  تیرعا ❖

 باهات در جهت رفع اشت  الشت  زانیسازنده و مات در برابر انتقاد  بالعمل مناسعکس ❖

 کنندگان و مراجعه مارانی چگونگی برخورد با ب ❖

 ن یچگونگی برخورد با کارمندان و مسئول ❖

 اياز بروز خطرات حرفه ري یشگیش و پخ ب ر هدر   منیینکات ا تیرعا ❖

 کارآموزي بیمارستانی  گروه آموزشی امتحان کتبی نتیجه  ❖

 درصد نمره(  40) گروه آموزشی دانشکده: ب
  ارزشیابی   نموده، توسط کمیته  بدانشجو در طول دوره کسهایی که جهت ارزیابی مهارت کارآموزي   کتبی جامعدانشکده امتحان   در

تیاز مربوط  ام  40  .گردد، برگزار میآزمایشگاه تلف خهاي م شخ ت علمی از بهیا ر عضو ف ل چهار نقاز حدا  ب ، مرکدانشکدهکارآموزي 

شناسی  ، ایمونولوژي و سرم(نمره  9) شناسی  ، میکروب( نمره  9)شناسی  ، خون(نمره  9) باشد که شامل: بیوشیمی  به این مصاحبه می

ارزشیابی  نمره کل پس از محاسبه با امضاء مسئول کمیته    ،. در نهایتاست  (نمره  2)شناسی  ارچقو    (نمره  4)شناسی  ، انگل(نمره  7)

 . دشومی  تحویل دادهی هبه گروه علوم آزمایشگا  دانشکده  کارآموزي

ارزشیابیکتبی    امتحان نکته:   بازه زمانی،  دانشکده  کارآموزي   کمیته  با حضور    در  ترم و  پایان  مدیرگروه علوم    ،مربیان امتحانات 

، شرط حضور در علوم آزمایشگاهی  به گروه   Loog Book  تحویلگردد.  در دانشکده برگزار می  کارشناس آموزشو  آزمایشگاهی  

 است.  امتحان 
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دانشجویان علوم بیمارستانی فرم ارزشیابی کارآموزی 

 آزمایشگاهی

 همکار محترم جناب آقای / خانم ......................................................

 ............................................. / مرکز بهداشت مسئول محترم آزمایشگاه بیمارستان

 با سالم  

ضمن تشکر از زحمات و تالش جنابعالی در جهت آموزش کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان، احتراما خواهشمند است فرم زیر مطابق حداکثر نمره هر بند جهت دانشجو آقا / خانم 

د. پیشاپیش از همکاری ی. تکمیل و به منظور ارزشیابی به دانشکده ارسال نمای........................................................

 شود.شما سپاسگزاری می

 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه  14صبح تا  8شروع از تاریخ ................ تا تاریخ ................... از ساعت 

 

 

شتي   زپشكي و خدمات  علوم دانشکده                                     اتریخ     .............                                                                                                                      ردماني سیرجان   بهدا
 شماره     ..............                                                                                   

   پیوست     ............                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره ارزشیابی نمره  حداکثر معیارهاي مورد ارزشیابی  ردیف
  20 ی ساعات موظف تیش و رعاخدر ب قعنسبت به ساعات حضور به مو تیحساس مسئولا 1

  15 ت و سرعت عمل در انجام کارقد زانیم 2

  15 مهارت شغلی  بو کس ريیادگیدر جهت  الشو ت ريیپذتیمسئول زانیم 3

  15 ش خب  رهآزمون عملی  ابییارز جهینت 4

  10 ش خ ب هرحات مربوط به العملی و آشنا بودن با اصط هايکی نظري با تکن ايهدادن دانسته قیطبت 5

  5 ها هو لوازم و دستگا لیاز وسا قبتدر مصرف مواد و مرا ییجوصرفه تیرعا 6

  5 باهاتدر جهت رفع اشت الش ت زان یسازنده و مات  در برابر انتقاد بالعمل مناسعکس 7

  5 کنندگانو مراجعه ماران یچگونگی برخورد با ب 8

  5 نیچگونگی برخورد با کارمندان و مسئول 9

  5 اي از بروز خطرات حرفه ريیشگی ش و پخب ر هدر  منیینکات ا تیرعا 10

  80 کارآموزي بیمارستانیگروه آموزشی امتحان کتبی نتیجه  11

  نمره 180 جمع نمرات 

 

 ........................................................امضاء: مهر و     کننده: ....................................................نام و نام خانوادگی ارزیابی

 تاریخ: .....................................................         


