
 

 چک لیست رعایت اخالق حرفه ای در دانشجویان هوشبری

 امتیاز کسب شده

 عنوان سئواالت ارزیابی
ردی

 خیر ف
تا 

 حدودی
 بلی

 برقراربیمار  با را اولیه ارتباط  بیمار به خودمعرفی و نكرد سالم با   

 .كند می

 ار تباط با بیمار 
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 .كند یم صدا صحیح خانوادگی نام و نام با را بیمار   

 .كند می برخورد و احترام  خوشرويی با بیمار با   

 كند می رعايت شخصی بیمار را حريم و كارها خلوت انجام هنگام   

 دهد می مراقبتها  توضیح انجام مورد در بیمار به

در تمام مراحل مراقبت از بیمار وقت كافی صرف می كند  و منشور     

  كندحقوق بیمار را رعايت می 

 .كند می برخورد احترام با پرسنل اتاق عمل با   

ارتباط با تیم اتاق 

 عمل و مربیان  
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 با مربی ارتباط موثر و مودبانه دارد    

 فعالیت های آموزشی خواسته شده از طرف مربی را انجام می دهد    

    

    

 كن)عدم می رعايت سازمانی الگوی اساس بر را اسالمی پوشش   

رعايت  پوشش  (..بلند بودن ناخن و . و آرايش الك، زيورآالت، از استفاده

اسالمی و موازين 

 اخالقی

 . .كند می رعايت را مصوب يونیفرم    3

 انتقاد پذیر است    

    

و به موقع وقت شناس است و به موقع در محیط کارآموزی حضور می یابد    

 خارج می گردد
شناسی و  هیفوظ

 مسئولیت پذيری
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 نسبت به انجام امور محوله از طرف مربی کوشا و ورزیدگی کافی را دارد    

 در تمام مراحل مراقبت و انتقال بیماران مشارکت و احساس مسئولیت دارد    

 در شروع کار از صحت تجهیزات و دستگاه بیهوشی  اطمینان دارد   

و شکل و راه استفاده از هر دارویی را سعی می کند یاد قفسه های دارویی    

 بگیرد و با اطمینان در اختیار پزشک قرار می دهد 

ارزیابی و کنترل عالئم حیاتی بیمار قبل ، حین و بعد از عمل را انجام    

 میدهد
  

 استانداردهای مراقبت از بیمار را رعایت می کند    

شرافت و 

 درستکاری
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 و استراستگ   

 درستکار است   

 راز دار است    

   صداقت در انجام کارهای مراقبت از بیمار را دارد   

   تعهد و مسئولیت پذيری را درانجام  فرايند آموزشی دارد   

      


