دستورالعمل نحوه تکمیل فرم گسارش نمره دوره آموزش کار در مغة
ایي فرم از سِ تخص تِ ضرح زیر تطکیل ضذُ است:
الف – مشخصات :در ایي قسوت هطخصات فردی داًطدَ ،زهاى ضرٍع ٍ پایاى ٍ رتثِ دٍرُ آهَزضیً ،ام هرکس تْذاضتی
درهاًی ٍ ًام هٌتَر درج هی گردد.
ب -عملکرد دانشجو :ایي خذٍل ضاهل هَارد زیر است:
-

امتیازات مرتوط ته نحوه حضور دانشجو در مرکس :تِ ازای ّر رٍز حضَر در هرکس یک اهتیاز تِ داًطدَ
تؼلق هی گیرد .حذاقل اهتیاز ایي هَرد صفر (غیثت داًطدَ در توام رٍزّای ّفتِ) ٍ حذاکثر اهتیاز  4هی تاضذ.

-

تعذاد تیماران ویسیت شذه در هر هفته :تؼذاد کل تیواراًی کِ تَسظ داًطدَ ٍیسیت ٍ هَرد هراقثت قرار
گرفتِ اًذ.

-

نقاط قوتً :ظر تطخیصی هٌتَر در راتغِ تا ٍیژگی ّا ٍ خصَصیات فردی هثثت داًطدَ.

-

نقاط ضعفً :ظر تطخیصی هٌتَر در هَرد خصَصیات فردی داًطدَ کِ ًیاز تِ اصالح ٍ تْثَد دارًذ.

ج -ارزشیاتی منتور از دانشجو :اهتیازات ایي خذٍل تِ صَرت ضؼیف=  ،1هتَسظ=  ٍ ،2خَب=  3هی تاضذ کِ ضاهل هَارد
زیر است:
-

شرح حال گیری و معاینه:
 oضعیف :در تیص از  %55از هَارد ضرح حال ًاقص ٍ تی رتظ گرفتِ هی ضَد ،اغلة سَاالت ًاهرتثظ
پرسیذُ ضذُ ٍ تسیاری از هَارد هرتثظ هْن هغفَل هی هاًذ .تَصیف درستی از ٍضؼیت تیوار ارائِ یا
ثثت ًوی ضَد .در تیص از  % 55از هَارد ًحَُ اًدام درست هؼایٌات اصلی را ًوی داًذ ٍ تا هؼایٌِ
ًوی تَاًذ تِ یافتِ ّای تالیٌی ترسذ .اعالػات تِ دست آهذُ از هؼایٌِ اضتثاُ یا ًاقص است .در ٌّگام
هؼایٌِ راحتی تیوار را در ًظر ًذارد.
 oمتوسظ :در 55تا  %05از هَارد اعالػات هٌاسة ٍ کافی در هَرد ضرح حال تیوار گرفتِ هی ضَد.
خسئیات هرتثظ را هَرد ًظر قرار هی دّذً .قاط ضؼف خَد را تطخیص دادُ ٍ اصالح هی ًوایذ .تصَیر
ًسثتا کاهلی از ٍضؼیت تیوار تِ دست هی دّذ .در  55تا  %05هَارد تکٌیک ّای اصلی هؼایٌِ را تِ
درستی تِ کار هی گیرد .تِ راحتی تیوار در ٌّگام هؼایٌِ تَخِ هی ًوایذً .ارسایی ّای تکٌیکی خَد
را تطخیص دادُ ٍ در رفغ آى تالش هی کٌذ.
 oخوب :در تیص از  % 05از هَارد ضرح حال کاهل ٍ هٌاسة است ٍ تصَیر کاهلی از تیوار تِ دست هی
دّذ .در تیص از  %05از ه َارد هؼایٌِ را تِ رٍش درست اًدام هی دّذ .اعالػات الزم ٍ درست از
هؼایٌِ تِ دست هی آٍرد .تِ راحتی تیوار تَخِ هی ًوایذ.

-

دانش تالینی و تشخیص:
 oضعیف :در تیص از  % 55هَارد اعالػات تالیٌی پایِ ٍ هؼوَل در هَرد ضکایات هراخؼیي را ًذارد ٍ
ًحَُ ادارُ تیوار را ًوی داًذ .در تیص از  %55از هَارد ارزیاتی ًاقص ٍ تی دقت تَدُ ٍ در ًَضتي

فْرست تطخیص ّای افتراقی هوکي ،هطخص کردى کوثَد اعالػات هرتثظ ٍ تذٍیي عرح پیگیری
تطخیصی ،تا دضَاری رٍ تِ رٍست .در تیص از  %55هَارد ًحَُ صحیح درخَاست ٍ آزهایص ّای
هرتَط یِ ٍضؼیت تیوار را تِ درستی ًوی داًذ ٍ ًوی تَاًذ ػلت درخَاست را تَضیح دّذ ٍ ًتایح تِ
دست آهذُ را تفسیر ًوایذ.
 oمتوسظ :در  55تا  % 05از هَارد داًص کافی ٍ هتٌاسة ترای هراقثت هٌاسة هراخؼیي را دارد .هَارد
ًقص داًص خَد را تِ درستی در هی یاتذ ٍ سؼی در رفغ آى هی ًوایذ .در  55تا  %05هَارد ارزیاتی
ّا ٍ عرح پیگیری تطخیص هتٌاسة تا ضکایت تیوار ٍ ٍضؼیت تیوار اًدام هی گیردً .قایص کار خَد
را تطخیص هی دّذ ٍ سؼی در تْثَد ٍ ارتقای آى دارد .در  55تا  %05هَارد آزهایص هتٌاسة را
اًتخاب ٍ درخَاست هی ًوایذ.
 oخوب :در تیص از  %05هَارد از داًص ٍ اعالػات کافی ترای هراقثت هٌاسة هراخؼیي ترخَردار است.
در تیص از  %05هَارد ارزیاتی ّا ٍ عرح پیگیری تطخیص هتٌاسة تا ضکایت تیوار ٍ تا در ًظر
گرفتي ضرایظ ٍ ػَاهل اختواػی اًدام هی دّذ .در ضرایغی کِ ضکایت هثْن است هی تَاًذ تا تَخِ
تِ ػذم قغؼیت ضرایظ تیوار رٍیکرد هٌاسة را اتخار ًوایذ.
-

عرح درمانی:
 oضعیف :در تیص از  % 55هَارد تذاتیر درهاًی ًاهٌاسة است ٍ دالیل تدَیسّا یا اقذاهات را ًوی تَاًذ
تَضیح دّذ.
 oمتوسظ :در  55تا  % 05هَارد تذاتیر درهاًی هتٌاسة تا ضکایت تیوار ٍ در ًظر گرفتي ضرایظ ٍ
هراقثت ّای اٍلیِ ٍ ػَاهل اختواػی ارائِ هی گردد.
 oخوب :در تیص از  % 05هَارد تذاتیر درهاًی هتٌاسة تا ضکایت تیوار ٍ در ًظر گرفتي ضرایظ ٍ
هراقثت ّای اٍلیِ ٍ ػَاهل اختواػی ارائِ هی گردد.

-

مهارت های ارتثاعی:
 oضعیف :در تیص از  % 55هَارد ارتثاط اٍلیِ هٌاسثی تا تیوار ترقرار ًوی کٌذ .تَخْی تِ دغذغِ ّای
تیوار ٍ ضکایات ٍی ًطاى ًوی دّذ .از هْارت ّای غیر کالهی یا زتاى تذى هتٌاسة استفادُ ًوی
کٌذ.
 oمتوسظ :در  55تا  % 05هَارد ارتثاط اٍلیِ ًسثتا هٌاسثی تا تیوار ترقرار هی کٌذ ٍ تِ ًظرات ٍ
ضکایات تیوار تَخِ ًطاى هی دّذ .از هْارت ّای غیر کالهی تِ عَر هَثر استفادُ هی ًوایذ.
هحذٍیت ّای ػولکرد خَد را تطخیص هی دّذ ٍ درصذد تْثَد آى تر هی آیذ.
 oخوب :در تیص از  % 05هَارد ارتثاط اٍلیِ تسیار هٌاسثی تا تیوار ترقرار هی کٌذ ٍ اػتواد ٍی را خلة
هی ًوایذ .تِ ًظرات ٍ هسائل تیوار تَخِ کافی ًطاى هی دّذ ٍ از هْارت ّای غیر کالهی تِ عَر
هَثر استفادُ هی ًوایذ.

-

تعهذ در انجام وظایف :ایي هَرد ضاهل حضَر تِ هَقغ در هحل کارٍرزی ،ثثت اعالػات در فرم ّای هرتَعِ،
 oضعیف :در تیص از  %55هَارد

