بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی
کاراموزی عرصه مدیریت مامایی

نمره معيار

0-1/5

3-4/5

1/5-3

6-8

4/5-6

هرگز توانايي رهبری را نداشته و ديگران

بندرت توانايي رهبری را داشته و

گاها" توانايي رهبری را داشته و

اکثرا" توانايي رهبری را داشته و

هميشه توانايي رهبری را داشته و

را برای انجام کارها ترغيب نمي کند.

ديگران را برای انجام کارها ترغيب مي

ديگران را برای انجام کارها ترغيب مي

ديگران را برای انجام کارها ترغيب مي

ديگران را برای انجام کارها ترغيب مي

کند.

کند.

کند.

کند.

تالش در جهت حفظ و نگهداری وسايل

هرگز در جهت حفظ و نگهداری وسائل

بندرت در جهت حفظ و نگهداری

گاها" در جهت حفظ و نگهداری

اکثرا" در جهت حفظ و نگهداری

هميشه در جهت حفظ و نگهداری

و تجهيزات بخش

و تجهيزات بخش تالش بعمل نمي

وسائل و تجهيزات بخش تالش مي کند.

وسائل و تجهيزات بخش تالش مي کند.

وسائل و تجهيزات بخش تالش مي کند.

وسائل و تجهيزات بخش تالش مي کند.

قابليت رهبری

آورد.
هرگز در جهت بهسازی و آموزش

بندرت در جهت بهسازی و آموزش

گاها"

کارکنان مامايي تالش نمي کند.

کارکنان مامايي تالش مي کند.

کارکنان مامايي تالش مي کند.

کارکنان مامايي تالش مي کند.

حضور ذهن و سرعت عمل در تصميم

حضور ذهن ندارد و تصميم گيری او در

بندرت حضور ذهن دارد و در برابر

اغلب حضور ذهن دارد و در برابر

اکثرا" حضور ذهن دارد و در برابر

هميشه حضور ذهن دارد و در برابر

گيری

برابر فوريتها نادرست است.

فوريتها به کندی تصميم گيری مي کند.

فوريتها سرعت عمل الزم در تصميم

فوريتها سرعت عمل الزم در تصميم

فوريتها سرعت عمل الزم در تصميم

گيری را ندارد.

گيری کرده است.

گيری کرده است.

مشاهدات و گزارشات

هرگز مطلبي را گزارش نمي دهد و

مشاهدات سطحي است و به ندرت

اغلب مشاهدا ت و گزارشات صحيح و

اکثرا" مشاهدات و گزارشات صحيح

هميشه مشاهدات و گزارشات صحيح و

قدرت تشخيص ندارد.

مطلبي را گزارش مي دهد .

کامل دارد.

و کامل دارد.

کامل دارد.

تشخيص اولويتها و رعايت نظم و ترتيب

قادر به تشخيص اولويتها نبوده و

ندرتا" به تشخيص اولويتها بوده و

غالبا"قادر به تشخيص اولويتها بوده و

اکثرا" قادر به تشخيص اولويتها بوده

هميشه قادر به تشخيص اولويتها مي

در کارها

هيچگونه نظم و ترتيبي را در انجام

اکثرا"فاقد نظم و ترتيبي را در انجام

اکثرا"فاقد نظم و ترتيبي را در انجام

مي باشد و نظم و ترتيب را در انجام

باشد و در انجام کارها محوله مرتب و

کارها رعايت نمي کند.

است.

است.

کارها رعايت مي کند.

منظم است.

هيچگونه توجهي به نظافت محيط بخش

به نظافت بخش بندرت توجه دارد.

به نظافت بخش گاهي توجه دارد.

اکثرا" به نظافت بخش توجه دارد.

هميشه به نظافت بخش توجه دارد.

بهسازی کارکنان مامايي

نظارت بر نظافت محيط بخش

در جهت بهسازی و آموزش

اکثرا" در جهت بهسازی و آموزش

هميشه در جهت بهسازی و آموزش
کارکنان مامايي تالش مي کند.

ندارد.
نظر مربي:
ميزان رضايت:

جمع نمرات:
ضعيف 0-4

متوسط 4-7

کامل 7-10

امضاء دانشجو:

