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مرﺑﯽ دوره:

هذف و جايگاه آموزشي : Log book
گشارػ رٍساًِ (  ،)Log bookدفتزچِاي اعت وِ ضوي ثيبى اّذاف ولي درط ٍ رًٍذ دٍرُ ،ػولىزد داًؾجَ را
در ايي درط ٍ در ايي دٍرُ حجت هي ًوبيذ .پبيؼ ػولىزد داًؾجَيبى در فزآيٌذ آهَسػ يىي اس اروبى افلي جْت ارتمبء
ويفيت هيثبؽذ ٍ ّذف  Log bookػالٍُ ثز ارائِ هغبلجي ثؼٌَاى راٌّوبي هغبلؼبتي ،اثشاري جْت ارسؽيبثي يبدگزفتِّبي
داًؾجَ ٍ ارسيبثي ثزًبهِ آهَسؽي داًؾىذُ ًيش هيثبؽذ.
چگونگي تكميل : Log book
 پظ اس وغت هْبرت در ّز هزحلِ جذٍل را ؽخقبً تىويل ًوَدُ ٍ ثِ تأييذ هزثي هزثَط ًيش رعبًذُ ؽَد.
 لجل اس اتوبم دٍرُ ،ثب تَجِ ثِ اّذاف ولي درط ٍ  Requirementتؼييي ؽذُ اس عَي گزٍُ در فَرت ػذم
يبدگيزي يه هْبرت ،هَضَع ثِ اعالع هزثي هزثَط رعبًذُ ؽَد.
 در پبيبى ،دٍرُ ،فزم تىويل ؽذُ را جْت تحليل ٍ ثزرعي ثِ هزثي هزثَعِ تحَيل ًوبيٌذ.
توصيهها و مقررات:
 تىويل فزم تَعظ داًؾجَ ٍ تبييذ آى تَعظ داًؾجَ ثب ًظبرت هزثي هزثَعِ در ّز رٍس الشاهي هيثبؽذ.
 رػبيت وبهل همزرات درٍى ثخؾي وِ در ّويي دفتزچِ اػالم ؽذُ ،ضزٍري اعت.
 لغفبً در ووبل دلت ،فذالت ٍ ثذٍى هخذٍػ ؽذى اعالػبت ،ثِ تىويل ايي دفتزچِ الذام ًوبييذ .ثذيْي اعت ػذم
تىويل هٌبعت ،هَجت تضييغ حمَق ؽوب خَاّذ ؽذ.

اهذاف كلي آموزشي دوره
 )1آؽٌبيي ثب فؼبليتّبي هزاوش ثْذاؽتي درهبًي ؽْز ؽيزاس ٍ خبًِّبي ثْذاؽت
 )2وغت هْبرت در ثزرعي ٍ ؽٌبخت هذدجَيبى هزاجؼِوٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتي درهبًي
 )3ارائِ آهَسػّبي السم ثِ هٌظَر آگبّي دادى ثِ رفغ ًيبسّبي هذدجَيبى هزاوش ثْذاؽتي درهبًي
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حذاقلهاي آموزشي )(Requirement
 ثزرعي وبرت ٍاوغيٌبعيَى ،ثِ هٌظَر تؾخيـ ٍاوغي هَرد ًيبس وَدن (حذالل  3هَرد)
 ثزرعي عالهت وَدن لجل اس اًجبم ٍاوغيٌبعيَى (حذالل 3هَرد)
 رػبيت سًجيزُ عزهب (حذالل 3هَرد)
 تشريك ٍاوغي حالث (حذالل  5هَرد)
 تشريك ٍاوغي تَأم (حذالل 5هَرد)
 تشريك ٍاوغي ( M.M.Rحذالل  5هَرد)
 تشريك ٍاوغي ّپبتيت ( Bحذالل  5هَرد)
 دادى لغزُ خَراوي فلج اعفبل (حذالل  5هَرد)
 رػبيت افَل ثْذاؽتي لجل ٍ ثؼذ اس تشريك ٍاوغي (حذالل  5هَرد)
 حجت هؾخقبت وَدن ٍ ٍاوغيّبي هزثَعِ در وبرت ٍ دفتز ٍاوغيٌبعيَى (حذالل 5هَرد)
 آهَسػ ثِ ٍالذيي در هَرد ػَارك جبًجي ٍاوغيّب ٍ اًجبم هزالجتّبي السم (حذالل  5هَرد)
 ثزرعي ٍضؼيت ٍاوغيٌبعيَى خبًنّب در عٌيي ثبرٍري (حذالل 3هَرد)
 ثزرعي ٍضؼيت عالهت هبدراى (حذالل 2هَرد)
 ؽٌبعبيي هبدراى ثبردار در هؼزك خغز (حذالل  2هَرد)
 ثزرعي ٍضؼيت تغذيِ هبدراى ثبردار (حذالل  2هَرد)
 آهَسػ ثِ هبدراى در هَرد هزالجتّبي دٍراى ثبرداري (حذالل  2هَرد)
 آهَسػ ثِ هبدراى در هَرد هزالجتّبي لجل اس سايوبى (حذالل  2هَرد)
 آهَسػ ثِ هبدراى در هَرد هزالجتّبي پظ اس سايوبى (حذالل  2هَرد)
 ثزرعي خبًَادُ ثب هبدر ثبردار ثب اعتفبدُ اس هذل ًيَهي (حذالل  1هَرد)
 تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي هبدراى ثبردار (حذالل  2هَرد)
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مقررات درونبخشي
 داًؾجَيبى هَظف ثِ رػبيت آيييًبهِ اجزايي وِ «پوشش هنبسب» ٍ «اخالق حزفهاي» هقَة ؽَراي
آهَسؽي داًؾگبُ هيثبؽٌذ.
 داًؾجَيبى هلشم ثِ رػبيت وليِ لَاًيي ٍ هزاوش ثْذاؽتي درهبًي هيثبؽٌذ.
 داًؾجَيبى رأط عبػت  8در هزاوش ثْذاؽتي حبضز ثبؽٌذ.
 غيجت هَجِ ثيؼ اس يه رٍس ثِ اساء ّز ٍاحذ وبرآهَسي هٌجز ثِ حذف درط ٍ غيجت غيز هَجِ ثيؼ اس يه رٍس ثِ
اساء ّز ٍاحذ درعي هٌجز ثِ اخذ ًوزُ ففز هيگزدد.
 غيجت هَجِ ثِ هيشاى ثزاثز ٍ غيجت غيزهَجِ ثِ هيشاى دٍ ثزاثز ثبيذ ججزاى گزدد
 داًؾجَيبى تىبليف خَد را در سهبى همزر تْيِ ٍ ارائِ ًوبيٌذ( .وٌفزاًظ ،صٍرًبل ،پوفلت ،پزٍصُ)
 وليِ داًؾجَيبى هلشم ثِ ؽزوت در اهتحبى وتجي پبيبى دٍرُ ّغتٌذ.
 Log book وبرآهَسي ثبيغتي در عَل وبرآهَسي تىويل گزدد ٍ در پبيبى ثِ هزثي هزثَعِ تحَيل ًوبيٌذ.

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
 )1راٌّوبي ثَولت چبرت هزالجتّبي دٍراى ثبرداري ٍيضُ غيزپشؽه ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ آهَسػ پشؽىي،
1386
 )2ثزًبهِ ٍ راٌّوبيي ايويعبسي هقَة وويتِ وؾَري ايويعبسي ٍيزايؼ ّفتن
 )3درعٌبهِ پزعتبري هبدر ٍ ًَساد ليفز ،اًتؾبرات عبلوي ،جبهؼًِگز چبح .1389
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مهارتهايي كه دانشجو در طول دوره بايذ بياموزد:

ههبرتهبي شنبختي:





آؽٌبيي داًؾجَيبى ثب هزالجتّبي دٍراى ثبرداري
آؽٌبيي داًؾجَيبى ثب هزالجتّبي پظ اس سايوبى
وغت داًؼ در ًحَُ ثزرعي ٍ ؽٌبخت هذدجَيبى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هبدراى ٍ ٍاوغيٌبعيَى
وغت داًؼ در خقَؿ تؼييي ًيبسّبي آهَسؽي هبدراى ٍ ارائِ آهَسػ هٌبعت در جْت رفغ ًيبسّب

ههبرتهبي نگزشي
 تَاًبيي ثزلزاري ارتجبط ثب هذدجَ ٍ خبًَادُّب
 تَاًبيي ثزلزاري ارتجبط ثب اػضبء تين ثْذاؽتي درهبًي
ً ؾبى دادى حظ هغئَليت ٍ تؼْذ در ثزرعي هؾىالت ثْذاؽتي هذدجَيبى

ههبرتهبي حزكتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وغت هْبرت در ثزلزاري ارتجبط
وغت هْبرت در ثزرعي ٍضؼيت عالهت هبدراى ٍ وَدوبى
وغت هْبرت در ثزرعي ًيبسّبي آهَسؽي هذدجَيبى ٍ خبًَادُّب ثزاعبط هذل ًيَهي
وغت هْبرت در اًجبم هؾبٍرُ ثب هذدجَيبى
وغت هْبرت در تىويل فزمّبي هَجَد در پزًٍذُ هذدجَيبى
وغت هْبرت در ارائِ والطّبي آهَسؽي ثزاي هبدراى ثبردار ٍ هذدجَيبى هزاجؼِوٌٌذُ ثِ ٍاحذ ٍاوغيٌبعيَى
وغت هْبرت در تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي هبدراى ثبردار ٍ وَدوبى
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ساختار آموزش باليني كارآموزي در عرصه  1بهذاشت جامعه دانشجويان پرستاري

محيط باليني :مراكس بهداشتي درماني

مدت زمان كارآموزي 54:ساعت ( 12روز ،روزي  4/5ساعت معادل  1واحد) درس پيشنياز:
هنببع استزاتژي – فعبليت

اهداف
هبدراى

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

ابشار ارسشيببي

سهبى

هزبي
 -هذلعبسي تَعظ هزثي

هؾبّذُ

 -ثزلزاري ارتجبط هٌبعت ثب هذدجَ

 .1ثب هذدجَيبى هزاجؼِوٌٌذُ ثِ ٍاحذ هبدراى ثغَر هٌبعت ارتجبط ثزلزار
وٌذ
Anecdotal note
خَدارسؽيبثي

 .2اس هبدراى ثبردار تبريخچِ وبهل (ثزاعبط هتغيزّبي فزدي ،اجتوبػي،

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

-هزٍر فزمّبي هخقَؿ جْت

فزٌّگي ٍ التقبدي) اخذ ًوبيذ

 -تْيِ ٍ ارائِ فزم هخقَؿ

ثزرعي ٍضؼيت هذدجَ -گزفتي

ثزرعي

تبريخجِ وبهل اس هبدر ثبردار

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -تؾخيـ هبدراى در هؼزك خغز

عؤاالت ؽفبّي ٍ وتجي

هزثَعِ ،هذلعبسي ،ثحج گزٍّي

 -پيگيزي هبدراى ٍ ثيبى ػالئن

Anecdotal note

 .3هبدراى ثبردار در هؼزك خغز را ؽٌبعبيي ٍ ثِ هٌبثغ سيزثظ ارجبع دّذ.

هزثَعِ ثِ آًبى
 .4عبثمِ يب اثتال فؼلي ثِ ثيوبري در هبدر را هَرد ثزرعي لزار دّذ

 -هذلعبسي تَعظ هزثي -تْيِ ٍ

 -ثزرعي عبثمِ يب اثتال فؼلي ثِ

ارائِ فزم هخقَؿ ثزرعي

ثيوبري در هبدر ،حجت آى در پزًٍذُ ٍ

عَاالت ؽفبّي -
Anecdotal note

ارائِ آهَسػّبي السم
 .5رفتبرّبي پزخغز در هبدر ٍ ّوغزػ را ؽٌبعبيي ٍ در فَرت لشٍم

هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -ؽٌبعبيي رفتبرّبي پزخغز در هبدر

آسهبيؼّبي هزثَعِ را تَفيِ ًوبيذ.

هزثَعِ ،ثحج گزٍّي در ارتجبط ثب

ٍ ّوغزػ -تَفيِ هبدر ثِ اًجبم

رفتبرّبي پزخغزٍ آسهبيؾبت هزثَعِ

آسهبيؼّبي هزثَعِ

 .6لشٍم اًجبم آسهبيؼّبي دٍراى ثبرداري ٍ عًََگزافي (حذالل دٍ ثبر) را

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -تَفيِ ٍ ًَؽتي آسهبيؼّبي

تَفيِ ًوبيذ

هزثَعِ -ثحج گزٍّي -هذلعبسي

هَرد لشٍم دٍراى ثبرداري -تؾخيـ

تَعظ هزثي

ًتيجِي آسهبيؼّب ٍ ارجبع هذدجَ

ً ً

ً

ً

ً

در فَرت لشٍم
 .7هذدجَيبى را جْت هؼبيٌِ ثِ پشؽه هزوش در اٍليي هزاجؼِ ارجبع دّذ.

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

ارجبع هذدجَ ثِ پشؽىي جْت

Anecdotalnote

تىويل هؼبيٌبت هزثَعِ
 .8ػالئن خغز فَري( ،خًَزيشي ،درد ؽىن ،آثزيشػ ٍ  )...را در هذدجَ

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -ؽٌبعبيي ػالئن خغز فَري،

عَاالت وتجي ،ؽفبّي

ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را ارائِ ًوبيذ.

هزثَعِ -ثحج گزٍّي

ػَارك ٍ ؽىبيتّبي ؽبيغ دٍراى

Anecdotal note

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

ثبرداري -ارائِ آسهبيؼّبي السم
عجك ًيبس هذدجَ

6

اپيدميولوشي

بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص

توانبئي انجبم

انجبم هيدهد

انجبم هيدهد

كبهل انجبم

انجبم

كبر را ندارد

()1

()0/75

هيدهد

هيدهد

()0

()0/5

()0/25

هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

سهبى

ابشار ارسشيببي

هزبي

 .9در ارتجبط ثب تغذيِ دٍراى ثبرداري آهَسػّبي السم را ارائِ ًوبيذ.

ً

ً

 -ارائِ آهَسػّبي السم درهَرد

ً

Anecdotal note

تغذيِ دٍراى ثبرداري
ً

 .10هؾىالت ؽبيغ عِ هبِّ اٍل (تَْع ٍ اعتفزاؽ ،تىزار ادرارٍ ،يبر،

ً

ً

عَاالت ؽفبّي

 ارائِ آهَسػّبي السم در هَردهؾىالت دٍراى ثبرداري

هؾىالت دًذاى ٍ لخًَِ ،ع ثبرداري خَاعتِ يب ًبخَاعتِ ثَدى) را در هذدجَ
ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را در ايي خقَؿ ارائِ ًوبيذ.
 .11هؾىالت ؽبيغ عِ هبُ دٍم (يجَعت ،اًمجبضبت ػضالت پبٍ ،اريظ،

-هؼزفي هٌبثغ – ثحج گزٍّي

 -ارائِ آهَسػّبي السم در هَرد

خغتگي ٍ عَسػ عزدل) را در هذدجَ ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را در

هؾىالت ؽبيغ عِ هبِّ دٍم

ايي خقَؿ ارائِ ًوبيذ.

ثبرداري

 .12هؾىالت ؽبيغ عِ هبُ عَم (تٌگي ًفظ ،تىزر ادرار) را در هذدجَ
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را در ايي خقَؿ ارائِ ًوبيذ.
 .13هذدجَ را اس ًظز ػالئن فؾبرخَى حبهلگي ) ،(PIHپزُ اوالهپغي ٍ

ً

ً

ثزرعي خبًنّبي ثبردار اس ًظز ػالئن
ً

هغوَهيت حبهلگي

اوالهپغي ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را ارائِ ًوبيذ
 .14هذدجَ را اس ًظز ػالئن ونخًَي فمز آّي ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم
ً

ً

ً

را ارائِ ًوبيذ (ًيوِ دٍم حبهلگي).
 -15جْت حجت اعالػبت پبيِ در پزًٍذُ ثْذاؽتي ٍسى ،لذ،

ثزرعي ػالئن ونخًَي فمزآّي در
هذدجَ

BMI

هذل عبسي تَعظ هزثي

 -اًذاسُگيزي ٍحجت اعالػبت ٍ

چه ليغت ػولىزد

هؼبيٌبت هزثَعِ درپزًٍذُ ثْذاؽتي

فؾبرخَى را اًذاسُگيزي ًوبيذ.
 -16هقزف هىولّبي دارٍيي را در هذدجَ ثزرعي ٍ در هَرد سهبى

 -هذلعبسي تَعظ هزثي -پزعؼ

 -ثزرعي هقزف هىولّبي دارٍيي

چه ليغت ػولىزد

هقزف آًْب ثِ هذدجَ آهَسػ السم را ارائِ دّذ.

ٍ پبعخ

در هذدجَ -ارائِ آهَسػّبي السم

 -عَاالت ؽفبّي ٍ

در خقَؿ هقزف هىولّبي

وتجي -خَدارسؽجبي

ٍ -17ضؼيت ايويعبسي هذدجَ (ٍاوغي تَام) را ثزرعي ٍ در فَرت ًيبس

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -ثزرعي ٍضؼيت ايويعبسي هذدجَ

ٍاوغي هزثَعِ را در سهبى فحيح تشريك ًوبيذ.

هزثَعِ -هذلعبسي تَعظ هزثي

 -تشريك ٍاوغي تَام در سهبى

Anecdotal
noteهؾبّذُ

 -18الذاهبت يب هزالجتّبي ٍيضُ هَرد ًيبس ثزاي هبدر ثزاعبط ًتيجِ ؽزح

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

 -حجت اعالػبت السم در فزم

خَدارسؽيبثي -عؤآالت

دارٍيي

فحيح در فَرت ًيبس
حبل يب ارسيبثي هؼوَل را در فزم پغخَراًذ ،حجت ًوبيذ.

پغخَراًذ

 -عَاالت ؽفبّي

ؽفبّي
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هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف

هزبي

 .19ثزاي هذدجَيبى ثبردار تؾىيل پزًٍذُ دادُ ٍ وليِ اعالػبت اخذ ؽذُ را

 -تَضيح درهَرد فزمّبي هَجَد در

حجت ًوبيذ.

پزًٍذُ -ايجبد فزهترايداًؾجَ

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

 حجت اعالػبت ٍ هؼبيٌبت هزثَعِهذدجَ در پزًٍذُ

سهبى

ابشار ارسشيببي

ثزرعي فزمّبي پزًٍذُ
هذدجَ
Anecdotal note

جْت تؾىيل پزًٍذُ ٍ راٌّوبي ٍي
تؼييي تبريخ فحيح هزاجؼِ ثؼذي

Anecdotal note

 .20تبريخ هزاجؼِ ثؼذي هذدجَ را هؾخـ ًوبيذ.

هذلعبسي تَعظ هزثي

 -21الذاهبت ٍ هزالجتّبي السم پظ اس سايوبى را ثزاي هذدجَ اًجبم

هؼزفي هٌبثغ جْت هغبلؼِ

ارائِ آهَسػ ثِ هذدجَ در هزد

هيدّذ.

داًؾجَيبى

هزالجتّبي پظ اس سايوبى

 -22سهبى هاللبت پظ اس سايوبى را ثزاي خبًن ثبردار تؼييي ًوبيذ.

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

تؼييي سهبى هاللبت پظ اس سايوبى

عَاالت ؽفبّي

هزثَعِ

ثيبى ّذف اس هاللبت پظ اس سايوبى

Anecdotal note

ثزاي هذدجَ
پزعؼ ٍ پبعخ
Anecdotal note

ثِ هذدجَ
 -23ػالئن خغز فَري ٍ ؽىبيتّبي ؽبيغ را در هذدجَ پظ اس سايوبى

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -ؽٌبعبيي ػالئن خغزفَري ٍ

عَاالت ؽفبّي ،وتجي

ثزرعي ٍ آهَسػّبي السم را ارائِ ًوبيذ.

هزثَعِ -ثحج گزٍّي -هذلعبسي

ؽىبيبتّبي ؽبيغ در هذدجَ ٍ ارائِ

Anecdotal note

تَعظ هزثي

آهَسػّبي السم

 -24جْت حجت اعالػبت پبيِ در پزًٍذُ ثْذاؽتي ػالئن حيبتي هذدجَ را

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

 -اًذاسُگيزي ٍ حجت ػالئن حيبتي

چه ليغت ػولىزد

اًذاسُگيزي ًوبيذ.

 -پزعؼ ٍ پبعخ

هذدجَ

ً -25يبسّبي آهَسؽي هذدجَ پظ اس سايوبى را ؽٌبعبيي ٍ آهَسػّبي

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

ؽٌبعبيي ٍ ارائِ آهَسػّبي السم

السم را ارائِ ًوبيذ.

هزثَعِ -ثحج گزٍّي -هذلعبسي

پظ اس سايوبى ثِ هذدجَ

عَاالت ؽفبّي ٍ وتجي،
خَدارسؽيبثي

تَعظ هزثي
 -26در ارتجبط ثب تٌظين خبًَادُ ٍ اًجبم پبحاعويز ،هؾبٍرُ السم را ثِ

 -هؼزفي هٌبثغ ثزاي هزٍر هغبلت

 -ارائِ اعالػبت وبفي در ارتجبط ثب

هذدجَ ارائِ ًوبيذ.

هزثَعِ

تٌظين خبًَادُ ثب تَجِ ثِ ؽزايظ

 -پزعؼ ٍ پبعخ

هذدجَ -ارائِ اعالػبت السم در هَرد

 -هذلعبسي تَعظ هزثي

لشٍم اًجبم پبحاعويز ثِ هذدجَ
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عؤاالت ؽفبّي ٍ وتجي،
خَدارسؽيبثي
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هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف
بهداشت كودكبى :
 -1ثب ّوىبري هبدر ـ لذ ٍسى ٍ دٍر عزوَدن را اًذاسُگيزي ًوبيذ ًوَدار

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

سهبى

ابشار ارسشيببي

هزبي
هذل عبسي

اًذاسُ گيزي لذ – ٍسى  ،دٍر عز

– دهًَغتزاعيَى

وَدن ٍ رعن آى در پزًٍذُ

پزعؼ ٍ پبعخ

 4رٍس

هؾبّذُ
چه ليغت

لذٍ ،سى ٍ دٍر عزوَدن را ثِ ًحَ فحيح در فزمّبي هزثَعِ رعن ًوبيذ .
 -2رؽذ جغوي (لذ ٍ ،سى  ،دٍر عز) وَدن را ثب اعتبًذاردّب همبيغِ ٍ
ٍضؼيت جغوي وَدن را ثزاي هبدر تَضيح دّذ .

هذل عبسي -پزعؼ ٍ پبعخ درثبرُ

ثيبى اعتبًذاردّبي رؽذ وَدن

Annecdotal note

اعتبًذاردّبي رؽذ جغوي وَدن

ثزرعي ٍضؼيت رؽذ جغوي وَدن

عئَاالتوتجي ٍ ؽفبّي

هؼزفي هٌبثغ جْت هزٍر هغبلت

ٍ همبيغِ ثب اعتبًذاردّب

هزثَط ثِ رؽذ ٍ تىبهل وَدن

تَضيح ٍضؼيت رؽذ جغوي وَدن
ثزاي هبدر

هذل عبسي ،ثحج گزٍّي درثبرٓ

ثيبى چگًَگي تغذيِ هٌبعت وَدن

Annecdotal note

تغذيِ وَدن در عٌيي هختلف،

ثزرعي ٍضؼيت تغذيِ هذدجَ

عئَاالتوتجي ٍ ؽفبّي

هؼزفي هٌبثغ جْت هغبلؼِ هزثَط

(وَدن) ٍ ػَاهل هؤحز ثزآى .

 -4ثِ هبدراى درثبرُ تغذيِ تىويلي وَدن ثز حغت عي ٍي آهَسػ السم
را ارائِ ًوبيذ .

هذل عبسي Reflection

آهَسػ ثِ هبدر درثبرُ تغذيِ وَدن

هؾبّذُ

ثز حغت عي ٍي -ارسؽيبثي

Annecdotal note

 -5تىبهل وَدن را ثز حغت عي ثزرعي ًوَدُ ٍ ثِ هبدر ثبسخَرد ٍ
آهَسػ السم را ارائِ دّذ .

ثحج گزٍّي درثبرٓ تىبهل وَدن

ثيبى تىبهل وَدن ثز حغت عي

عئَاالتؽفبّي ٍ وتجي

هذل عبسي

ثزرعي تىبهل وَدن ٍ دادى

هؾبّذُػولىزد داًؾجَ

ثبسخَرد هٌبعت ثِ هبدر ٍي ثب تَجِ

خَدارسيبثي

 -6ثزاي وَدن تؾىيل پزًٍذُ دادُ ٍ يبفتِّبي هزثَعِ را حجت ًوبيذ .

 -3ثب عئَاالت هٌبعت ٍ ثبس تغذيِ وَدن را ثزرعي ًوبيذ .

ثِ تغذيِ

آهَسػ دادُ ؽذُ ثِ هبدر .

ثِ هتغيزّبي هَجَد

 -7اّويت تغذيِ اًحقبري ثب ؽيزهبدر را تب  6هبّگي تَضيح دّذ

تَضيح فزهْبي هزثَط ثِ وَدن

هؾبّذُ تؾىيل پزًٍذُ ٍ حجت

هؾبّذُػولىزد داًؾجَ

هذل عبسي

يبفتِّبي هزثَط ثِ وَدن در

ثزرعي فزهْبي هزثَعِ ثِ

پزًٍذُ .

وَدن

ثحج گزٍّي ٍ پزعؼ ٍ پبعخ
هؼزفي هٌبثغ

ً -8حَُ فحيح ؽيزدّي را ثِ هبدر آهَسػ دّذ.

هذلعبسي
پزعؼ ٍ پبعخ

–

Annecdotalnote

هؾبّذُ آهَسػ ثِ هبدر درثبرُ

هؾبّذُ – چه ليغت

اّويت تغذيِ ثب ؽيزهبدر
– دهًَغتزاعيَى،

هؾبّذُ ٍ آهَسػ ثِ هبدر ٍ

هؾبّذُ  -ػولىزد

ارسؽيبثي آهَسػ دادُ ؽذُ

داًؾجَ
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هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف
 -9داليل اهتٌبع ؽيزخَار اس گزفتي عيٌِ هبدر را ؽزح دّذ

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

سهبى

ابشار ارسشيببي

هزبي
ثحج گزٍّي ٍ پزعؼ ٍ پبعخ

 -10هؾىالت ؽبيغ ؽيز دّي را ثيبى ًوبيذ.

هؼزفي هٌبثغ

 -11همذار ٍ سهبى ؽزٍع هىولّب را ثِ هبدر آهَسػ دّذ

هؼزفي هٌبثغ

آهَسػ ٍ ارسؽيبثي آهَسػ دادُ

ً

ً

هؾبّذُ

ؽذُ ثِ هبدر

Annecdotal note

آهَسػ ثِ فَرت فزدي ٍ گزٍّي

عئَاالت وتجي ٍ ؽفبّي

آهَسػ ثِ هبدر درثبرُ همذار ٍ سهبى

هؾبّذُ

ؽزٍع هىولّب ثِ هبدر

Annecdotal note

 -12پَعت ثذى ًَساد را اس ًظز سردي ثزرعي ًوبيذ

هذل عبسي ،پزعؼ ٍ پبعخ

هؾبّذُ

هؾبّذُ

 -13ثزاعبط ًؾبًِّب سردي ًَساد عجمِثٌذي ًوبيذ.

هؼزفي هٌبثغ جْت هغبلؼِ هزثَط

هؾبّذُ ٍ حجت يبفتِّبي هزثَعِ در

Annecdotal note
هؾبّذُػولىزدداًؾجَ،ثزرعي

ثِ سردي وَدن ٍ ًؾبًِّبي آى

پزًٍذُ

فزمّبيهزثَعِثِوَدن،

ً

ً

nnecdotal note

 -14وَدوبى در هؼزك خغز افشايؼ سردي را ثِ پشؽه ارجبع دّذ

ً

 -15حَادث ؽبيغ در دٍراى وَدوي را ثِ هبدر آهَسػ دّذ

هؼزفي هٌبثغ جْت هغبلؼِ هزثَط

آهَسػ ٍ دادى ثبرخَرد هٌبعت ثِ

ثِ حَادث ؽبيغ در عٌيي هختلف

هبدر ثب تَجِ ثِ عي وَدن

ً

هؾبّذُ ٍ ارائِ راٌّوبييّبي السم

ً

هؾبّذُ ػولىزد داًؾجَ

ثِ هبدر
عئَاالتوتجي ٍ ؽفبّي

وَدوي ٍ رٍػّبي پيؾگيزي اس آى
 -16راُّبي پيؾگيزي اس حَادث وَدوبى را ؽزحدّذ

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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عئَاالت ؽفبّي ٍ هؾبّذُ
Annecdotal note
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هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف
تنظين خبنواده :
 -1ثب هذدجَيبى جْت تجَيش رٍػ هٌبعت پيؾگيزي اس ثبرداري هؾبٍرُ
ًوبيذ.

 در هَرد رٍػّبي پيؾگيزي اس ثبرداري هَجَد در هزوش ثْذاؽت درهبًيثِ هذدجَ تَضيح دّذ
 رٍػ پيؾگيزي هٌبعت را ثب ّوىبري هذدجَ اًتخبة ٍ آهَسػ هٌبعترا ارائِ دّذ

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

ابشار ارسشيببي

سهبى

هزبي
 هؾبٍرُ ثب هذدجَيبى ثِ فَرتايفبي ًمؼ (هذلعبسي) -ايجبد
فزفت ثزاي داًؾجَ جْت اًجبم
هؾبٍرُ ثب هذدجَيبى
 Roflection ثحج گزٍّي در هَرد رٍؽْبيپيؾگيزي  .آهَسػ ثِ هذدجَ ثِ
فَرت هذل عبسي  .هؼزفي هٌبثغ
جْت هزٍر هحتَاي رٍؽْبي
پيؾگيزي اس ثبرداري

 هقبحجِ ٍ هؾبٍرُ ثب هذدجَيبىٍ جوغآٍري اعالػبت هَرد ًيبس
جْت هؾبٍرُ .

 3رٍس
()5-7

-

هؾبّذُ Reflection
Annecdotal note

-

هغبلؼِ هحتَاي رٍؽْبي پيؾگيزي

 3رٍس

اس ثبرداري ً ،حَٓ اعت اعتفبدُ ٍ

()5-7

ػَارك ّز يه اس آًْب تَفيِ ٍ

هؾبّذُ
Annecdotal note
خَدارسيبثي

ارائِ رٍػ هٌبعت پيؾگيزي ثِ
هذدجَ -آهَسػ ثِ هذدجَ در هَرد
رٍػ تَفيِ ؽذُ

ًحَُ اعتفبدُ – تذاخل دارٍيي ،هَارد هٌغ هقزف رٍػ اًتخبة ؽذُ
تَعظ هذدجَ را آهَسػ دّذ.
 ػَارك حبفل اس ٍعيلِ پيؾگيزي وِ هذدجَ ثِ وبر هيثزد عئَال ٍػالئن را ثزرعي ٍ هؾبّذُ ًوبيذ .
ًحَُ هزاجؼِ هذدجَ را هتٌبعت ثب رٍػ هَرد اعتفبدُ تَضيح دّذ.
در هَرد اّويت اًجبم آسهبيؼ پبح اعويز ثِ هذدجَ آهَسػ دّذ
در هَرد سهبى اًجبم پبحاعويز ثِ هذدجَ آهَسػ دّذ
 ثزاي هذدجَيبى تؾىيل پزًٍذُ دادُ ٍ رٍػ پيؾگيزي اس ثبردارياًتخبة ؽذُ را حجت ًوبيذ .

 هذل عبسي تَعظ هزثي Reflection هؼزفي دعتَرالؼولّبي هَجَددر هزاوش ثْذاؽتي درهبًي
 هذل عبسي تَعظ هزثي هؼزفي هٌبثغ ثِ داًؾجَيي -دهًَغتزاعيَى

-

 هؼبيٌِ ٍ هؾبّذٓ هذدجَ درهَرد ػالئن ٍ ػَارك رٍػّبي
پيؾگيزي اس ثبرداري
 هغبلؼِ هٌبثغ دعتَرالؼولّبيهَجَد
 هغبلؼِ هٌبثغ ٍ ارائِ آهَسػ ثِهذدجَ
ً
 ًً
 تؾىيل پزًٍذُ ثزاي هذدجَيبىٍ حجت رٍػ پيؾگيزي اس ثبرداري
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 3رٍس
()5-7

هؾبّذُ
Reflection
-

 3رٍس
()5-7

هؾبّذُ
پزًٍذُ هذدجَيبى ٍ ثزرعي
فزهْبي هزثَعِ
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هنببع استزاتژي – فعبليت
اهداف
واكسينبسيوى :
ًَ -1ع ٍاوغي هَرد ًيبس وَدن را تؾخيـ ٍ تؼييي ًوبيذ .

 -2ػىظالؼول وَدن را ًغجت ثِ ٍاوغيّبي دريبفتي ثزرعي ًوبيذ.
 -3افَل سًجيزٓ عزهب را در ٌّگبم اًتخبة ٍ تشريك ٍاوغي رػبيت ًوبيذ.

ٍ -4اوغي را ثِ ًحَ فحيح در عزًگ وؾيذُ ٍ در هحل هٌبعت ثِ
رٍػ فحيح تشريك ًوبيذ .

 -5ثِ ٍالذيي در هَرد ػَارك ٍاوغٌْب ٍ هزالجت اس وَدن پظ اس اًجبم
ٍاوغيٌبعيَى آهَسػ السم را ارائِ ًوبيذ .

 -6هَارد هٌغ اًجبم ٍاوغيٌبعيَى را تؾخيـ دّذ

 -7هؾخقبت هزاجؼيي ٍ ٍاوغيّبي هزثَعِ را در وبرت ٍاوغيٌبعيَى ٍ
دفبتز هزثَعِ حجت ًوبيذ.

رفتبر هورد انتظبر دانشجو

ابشار ارسشيببي

سهبى

هزبي
هزٍر لغوت هزثَط ثِ ٍاوغيٌبعيَى
ثب جذيذتزيي دعتَرالؼول ٍسارت
ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽىي
ثب داًؾجَيبى -ثزگشاري جلغِ
پزعؼ ٍ پبعخ .
 هذل عبسي تؾزيح ًحَُ ًگْذاري ٍاوغيّبثزاعبط سًجيزٓ عزهب
 هؾبّذٓ ًحَُ فحيح ًگْذاريٍاوغيّب در هزوش ثْذاؽتي درهبًي
ثؼٌَاى هذل ثزاي داًؾجَ .
 هذل عبسي تلميح اًَاع ٍاوغٌْبثزاي داًؾجَ-اًجبم ٍاوغيٌبعيَى
ثِ عَر فحيح ثِ فَرت
دهًَغتزاعيَى
 هؼزفي هٌبثغ جْت هغبلؼِداًؾجَيبى
 ايجبد فزفت ثزاي داًؾجَجْت توزيي آهَسػ ثِ هذدجَيبى .
 هؼزفي هٌبثغايجبد فزفت ثزاي داًؾجَ جْت
ثزرعي هَارد دفغ اًجبم
ٍاوغيٌبعيَى
 هذل عبسي ،ايجبد فزفت ثزايداًؾجَ جْت حجت ٍ ضجظ هَارد
فَق

 -8ثِ ٍالذيي در هَرد اّويت هزاجؼِ ثِ هَلغ جْت ٍاوغيٌبعيَى
وَدوبى خَدآهَسػ دّذ.

 ايجبد فزفت ثزاي داًؾجَجْت توزيي آهَسػ ثِ هذدجَيبى

ٍ -9ضؼيت ٍاوغيٌبعيَى خبًنّب در عٌيي ثبرٍري را ثزرعي ًوبيذ.

 هذل عبسي -ايجبد فزفت ثزايداًؾجَ جْت ثزرعي ٍضؼيت
ٍاوغيٌبعيَى خبًنّب

 هغبلؼِ ٍ ثيبى هحتَايٍاوغيٌبعيَى ٍ جذيذتزيي
دعتَرالؼول هزثَعِ
 -ؽزوت در ثحج گزٍّي .

 4رٍس

عئَاالت ؽفبّي
هؾبّذُ ػولىزد داًؾجَ
Annecdotal Not
-

ثزرعي ػىظالؼول ًغجت ثِ
ٍاوغيّب در وَدوبى
 هغبلؼِ ٍ ثيبى افَل سًجيزُعزهب .
 رػبيت افَل فحيح سًجيزُعزهب در حيي اًجبم ٍاوغيٌبعيَى .

 4رٍس

 اًجبم تشريك ثز رٍي هذل -اًجبم تشريك ثز رٍي هذدجَ .

 4رٍس

 عئَاالت ؽفبّي هؾبّذُ ػولىزد (ثباعتفبدُ اس چه ليغت )
 اعتفبدُ اس رٍػ آعىيدر اهتحبى پبيبى دٍرُ
 هؾبّذُ ػولىزدثزاعبط چه ليغت

 ارائِ آهَسػ السم ثِ هذدجَيبى هزٍر هغبلت هزثَط ثِ ػَاركجبًجي ٍاوغيّب

 4رٍس

Annecdotal note
Self Evaluation

 هغبلؼِ هٌبثغ ثزرعي ٍضؼيت عالهتهذدجَيبى .

 4رٍس

 هؾبّذُAncedotal note

هؾبّذُي ًحَُي حجت ٍاوغي ٍ
تؼييي ًَثت ثؼذ تَعظ هزثي ،حجت
ٍاوغي تشريك ؽذُ ٍ تؼييي ًَثت
دّذ
 آهَسػ ثِ ٍالذيي ثزرعي ٍضؼيت ٍاوغيٌبعيَىخبًنّب  -آهَسػ در هَرد اًجبم
فحيح ٍاوغيٌبعيَى
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بطور كبهل

كبهل نسبتبً

بب راهنوبيي

نبقص انجبم

توانبئي انجبم

انجبم هيدهد

انجبم

كبهل انجبم

هيدهد

كبر را ندارد

()1

هيدهد

هيدهد

()0/25

()0

()0/75

()0/5

صفات عمومي
صفبت
عووهي
 )1وقتشنبسي

اهتيبس
هعيبرهب
 در عبػت همزر در ثخؼ حضَر دارد تىبليف تؼييي ؽذُ را در هَػذ همزر تحَيل هيدّذ. اس غيجت غيزهَجِ اجتٌبة هيًوبيذ -در فَرت هَجِ ثَدى غيجت اس لجل ثِ هزثي هزثَعِ اعالع هيدّذ.

 )2يونيفورم

 هَاسيي داًؾىذُ را در سهيٌِي حجبة ًذاؽتي آرايؼ ٍ سيَر آالت ٍ غيزُرػبيت هيوٌذ.
 يًَيفَرم هٌبعت (رٍپَػ عفيذ ،ؽلَار هؾىلي ،وفؼ هٌبعت هؾىي هيپَؽذ يًَيفَرم ٍي تويش ٍ هزتت اعت. -وبرت ؽٌبعبيي را ثز رٍي عيٌِ ًقت هيًوبيذ.

 )3رعبيت اصول

 -ثِ ًمؼ هذدجَيبى در تقوينگيزيّبي ثْذاؽتي تَجِ هيًوبيذ

اخالق پزستبري

 اعالػبت هزثَط ثِ هذدجَيبى را هحزهبًِ تلمي هيًوبيذ -اس حمَق هذدجَيبى آگبّي دارد ٍ اس آًْب حوبيت هيوٌذ.

)4

 -ثب آهبدگي لجلي در فؼبليتّبي آهَسؽي ؽزوت هيوٌذ.

هسئوليتپذيزي

 ًيبسّبي آهَسؽي خَد را هيؽٌبعذ ٍ در جْت دعتزعي ثِ آًْب الذامهيًوبيذ.
 در همبثل ٍظبيف هحَلِ احغبط هغئَليت هيًوبيذ ًتبيج الذاهبت اًجبم ؽذُ ثزاي هذدجَيبى را پيگيزي هيًوبيذً -غجت ثِ ايجبد هَلؼيتّبي يبدگيزي ثزاي خَد الذام هيًوبيذ.

 ) 5هستندسبسي

 در هَارد السم اس افزاد ثب تجزثِ جْت ّوىبري ًظبرت ثز فؼبليت ّبي خَددػَت هيوٌذ.
 هؾبّذات ٍ هزالجتّبي ارائِ ؽذُ را ثِ هزثي خَد گشارػ هيوٌذ هحتَاي آهَسؽي ارائِ ؽذُ ثِ هذدجَ را ثِ فَرت هىتَة در اختيبر هزثيلزار هيدّذ
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هويشه

اغلب

گبهي

بندرت

هشبهد

()1

()/75

()0/5

()0/25

ه نشد

جذول ثبت كلي دستورالعملهاي پرستاري
دستورالعول

تبريخ

هزاكش بهداشتي-
درهبني

هبدراى
ثزرعي ٍضؼيت عالهت
ثزرعي ٍضؼيت عالهت
ثزرعي ٍضؼيت عالهت
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي رؽذ جٌيي
ثزرعي رؽذ جٌيي
ثزرعي رؽذ جٌيي
آهَسػ ثِ هبدراى ثبردار
آهَسػ ثِ هبدراى ثبردار
آهَسػ ثِ هبدراى ثبردار
تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي هبدراى ثبردار
تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي هبدراى ثبردار
تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي هبدراى ثبردار
كودكبى
ثزرعي ٍضؼيت عالهت
ثزرعي ٍضؼيت عالهت
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي ٍضؼيت تغذيِاي
ثزرعي ٍضؼيت تىبهلي وَدوبى
ثزرعي ٍضؼيت تىبهلي وَدوبى
ثزرعي ٍضؼيت تىبهلي وَدوبى
آهَسػ ثِ ٍالذيي
آهَسػ ثِ ٍالذيي
آهَسػ ثِ ٍالذيي
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علت هزاجعه

اهضبء هزبي

هالحظبت

دستورالعول

تبريخ

هزاكش بهداشتي-
درهبني

تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي وَدوبى
تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي وَدوبى
تؾىيل پزًٍذُ ثْذاؽتي ثزاي وَدوبى
تنظين خبنواده
هؾبٍرُ رٍػّبي تٌظين خبًَادُ
هؾبٍرُ رٍػّبي تٌظين خبًَادُ
هؾبٍرُ رٍػّبي تٌظين خبًَادُ
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تجَيش
لزؿّبي ضذ ثبرداري
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تجَيش
لزؿّبي ضذ ثبرداري
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تجَيش
لزؿّبي ضذ ثبرداري
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اسIUD
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اسIUD
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اسIUD
هؾبٍرٍُهزالجتلجلٍثؼذاسآهپَلّبيضذثبرداري
هؾبٍرٍُهزالجتلجلٍثؼذاسآهپَلّبيضذثبرداري
هؾبٍرٍُهزالجتلجلٍثؼذاسآهپَلّبيضذثبرداري
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس ٍاسوتَهي
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس ٍاسوتَهي
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس ٍاسوتَهي
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تَثىتَهي
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تَثىتَهي
هؾبٍرُ ٍ هزالجت لجل ٍ ثؼذ اس تَثىتَهي
واكسينبسيوى
رػبيت سًجيزُ عزهب
رػبيت سًجيزُ عزهب
رػبيت سًجيزُ عزهب
تشريك ٍاوغي DPT
تشريك ٍاوغي DPT
تشريك ٍاوغي DPT
تشريك ٍاوغي DPT
تشريك ٍاوغي DPT
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علت هزاجعه

اهضبء هزبي

هالحظبت

دستورالعول

تبريخ

هزاكش بهداشتي-
درهبني

تشريك ٍاوغي dT
تشريك ٍاوغي dT
تشريك ٍاوغي dT
تشريك ٍاوغي dT
تشريك ٍاوغي dT
تشريك ٍاوغي ّپبتيت B
تشريك ٍاوغي ّپبتيت B
تشريك ٍاوغي ّپبتيت B
تشريك ٍاوغي ّپبتيت B
تشريك ٍاوغي ّپبتيت B
تشريك ٍاوغي MMR
تشريك ٍاوغي MMR
تشريك ٍاوغي MMR
تشريك ٍاوغي MMR
تشريك ٍاوغي MMR
دادى لغزُ خَراوي فلجاعفبل
دادى لغزُ خَراوي فلجاعفبل
دادى لغزُ خَراوي فلجاعفبل
دادى لغزُ خَراوي فلجاعفبل
دادى لغزُ خَراوي فلجاعفبل

16

علت هزاجعه

اهضبء هزبي

هالحظبت

فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي در عرصه ( )1بهذاشت جامعه
بررسي وضعيت واكسيناسيون
تاريخ

امتياز

موضوع

مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي بهذاشت جامعه
بررسي وضعيت مادران باردار
تاريخ

امتياز

موضوع
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مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت آموزش به مددجو
تاريخ

تشخيص

تأييذ و بازخورد مربي

خالصه محتواي آموزشي و روش آموزش

عناوين كنفرانس
تاريخ

موضوع و خالصه محتوا

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:

18

امتياز

مالحظات و تأييذ مربي

جذول ارزشيابي دانشجو در طول دوره
هوارد ا رسشيببي

نوزه

ففبت ػوَهي داًؾجَ

استبندارد
ً 2وزُ

ففبت اختقبفي داًؾجَ

ً 10وزُ

ثزرعي خبًَدُ ثب اعتفبدُ اس هذل ًيَهي

ً 3وزُ

صٍرًبل والة

ً 2وزُ

اهتحبى پبيبى ثخؼ

ً 3وزُ

جوع نوزه

 20نوزه

نظرات و پيشنهادات مربي

نظرات و پيشنهادات دانشجو

نوزه دانشجوي

امضاء

امضاء
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هالحظبت

