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مرﺑﯽ دوره:

هذف و جايگاه آموزشي : Log book
گضاسؽ سٍصاًِ (  ،)Log bookدفتشچِإ اػت وِ ضوي ث٘بى اّذاف ولٖ دسع ٍ سًٍذ دٍسُ ،ػولىشد داًـزَ سا
دس اٗي دسع ٍ دس اٗي دٍسُ حجت هٖ ًوبٗذ .پبٗؾ ػولىشد داًـزَٗبى دس فشآٌٗذ آهَصؽ ٗىٖ اص اسوبى اكلٖ رْت استمبء
و٘ف٘ت هٖثبؿذ ٍ ّذف  Log bookػالٍُ ثش اسائِ هغبلجٖ ثؼٌَاى ساٌّوبٕ هغبلؼبتٖ ،اثضاسٕ رْت اسصؿ٘بثٖ ٗبدگشفتِّبٕ
داًـزَ ٍ اسصٗبثٖ ثشًبهِ آهَصؿٖ داًـىذُ ً٘ض هٖثبؿذ.
چگونگي تكميل : Log book
 پغ اص وؼت هْبست دس ّش هشحلِ رذٍل سا ؿخلبً تىو٘ل ًوَدُ ٍ ثِ تأٗ٘ذ هشثٖ هشثَط ً٘ض سػبًذُ ؿَد.
 لجل اص اتوبم دٍسُ ،ثب تَرِ ثِ اّذاف ولٖ دسع ٍ  Requirementتؼ٘٘ي ؿذُ اص ػَٕ گشٍُ دس كَست ػذم
ٗبدگ٘شٕ ٗه هْبست ،هَضَع ثِ اعالع هشثٖ هشثَط سػبًذُ ؿَد.
 دس پبٗبى ،دٍسُ ،فشم تىو٘ل ؿذُ سا رْت تحل٘ل ٍ ثشسػٖ ثِ هشثٖ هشثَعِ تحَٗل ًوبٌٗذ.
توصيهها و مقررات:
 تىو٘ل فشم تَػظ داًـزَ ٍ تبٗ٘ذ آى تَػظ داًـزَ ثب ًظبست هشثٖ هشثَعِ دس ّش سٍص الضاهٖ هٖثبؿذ.
 سػبٗت وبهل همشسات دسٍى ثخـٖ وِ دس ّو٘ي دفتشچِ اػالم ؿذُ ،ضشٍسٕ اػت.
 لغفبً دس ووبل دلت ،كذالت ٍ ثذٍى هخذٍؽ ؿذى اعالػبت ،ثِ تىو٘ل اٗي دفتشچِ الذام ًوبٗ٘ذ .ثذْٖٗ اػت ػذم
تىو٘ل هٌبػت ،هَرت تض٘٘غ حمَق ؿوب خَاّذ ؿذ.

اهذاف كلي آموزشي دوره
 )1آؿٌبٖٗ ثب فؼبل٘تّبٕ هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ ؿْش ؿ٘شاص ٍ خبًِّبٕ ثْذاؿت
 )2وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍ ؿٌبخت هذدرَٗبى هشارؼِوٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ
 )3اسائِ آهَصؽّبٕ الصم ثِ هٌظَس آگبّٖ دادى ثِ سفغ ً٘بصّبٕ هذدرَٗبى هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ
 )4وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍ ثشًبهِسٗضٕ ثشإ ٗه خبًَادُ دس لبلت ثبصدٗذ هٌضل
 )5وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿتٖ ٗه هشوض كٌؼتٖ ثب تَرِ ثِ اػتبًذاسدّبٕ ثْذاؿت ربهؼِ
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 )6وؼت هْبست دس ثشسػٖ ػالهت داًؾآهَصاى ٍ ثشسػٖ ثْذاؿت هح٘ظ هذاسع ٍ آهَصؽ ثْذاؿت ثِ داًؾآهَصاى
 )7وؼت هْبست دس ثشسػٖ ثْذاؿت هح٘ظ سٍػتب
 )8وؼت هْبست دس ثشػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٗبى ػبلوٌذ ٍ آهَصؽ ؿَُ٘ صًذگٖ ػبلن ثِ آًْب
حذاقلهاي آموزشي )(Requirement
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت سؿذ وَدوبى حذالل  3ثبس
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗ وَدوبى حذالل  3ثبس
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تىبهل وَدوبى حذالل  3ثبس
 آهَصؽ ثِ ٍالذٗي دس هَسد ٍضؼ٘ت ػالهت وَدوبى حذالل  3ثبس
 تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ وَدوبى حذالل  3هَسد
 آهَصؽ ثِ هذدرَٗبى دس هَسد سٍؽّبٕ هختلف پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ حذالل  3هَسد
 آهَصؽ ًحَُ اػتفبدُ اص سٍؽ اًتخبة ؿذُ پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ حذالل  3هَسد
 آهَصؽ ػَاسم ًبؿٖ اص ٍػ٘لِ پ٘ـگ٘شٕ اًتخبة ؿذُ تَػظ هذدرَ حذالل  3هَسد
 آهَصؽ ًحَُ هشارؼِ هذدرَ هتٌبػت ثب سٍؽ پ٘ـگ٘شٕ حذالل  3هَسد
 آهَصؽ دس هَسد اّو٘ت ٍ ًحَُ اًتخبة آصهبٗؾ پبحاػو٘ش حذالل  2هَسد
 آهَصؽ دس هَسد اّو٘ت ٍ ًحَُ اًزبم هؼبٌِٗ ػٌِ٘ حذالل  2هَسد
 تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ رْت هَددرَٗبى تٌظ٘ن خبًَادُ حذالل  3هَسد
 ثشسػٖ وبست ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى ،ثِ هٌظَس تـخ٘ق ٍاوؼي هَسد ً٘بص وَدن (حذالل  3هَسد)
 ثشسػٖ ػالهت وَدن لجل اص اًزبم ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى (حذالل 3هَسد)
 سػبٗت صًز٘شُ ػشهب (حذالل 3هَسد)
 تضسٗك ٍاوؼي حالث (حذالل  5هَسد)
 تضسٗك ٍاوؼي تَأم (حذالل 5هَسد)
 تضسٗك ٍاوؼي ( M.M.Rحذالل  5هَسد)
 تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت ( Bحذالل  5هَسد)
 دادى لغشُ خَساوٖ فلذ اعفبل (حذالل  5هَسد)
 سػبٗت اكَل ثْذاؿتٖ لجل ٍ ثؼذ اص تضسٗك ٍاوؼي (حذالل  5هَسد)
 حجت هـخلبت وَدن ٍ ٍاوؼيّبٕ هشثَعِ دس وبست ٍ دفتش ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى (حذالل 5هَسد)
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 آهَصؽ ثِ ٍالذٗي دس هَسد ػَاسم ربًجٖ ٍاوؼيّب ٍ اًزبم هشالجتّبٕ الصم (حذالل  5هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى خبًنّب دس ػٌ٘ي ثبسٍسٕ (حذالل 3هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هبدساى (حذالل 2هَسد)
 ؿٌبػبٖٗ هبدساى ثبسداس دس هؼشم خغش (حذالل  2هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗ هبدساى ثبسداس (حذالل  2هَسد)
 آهَصؽ ثِ هبدساى دس هَسد هشالجتّبٕ دٍساى ثبسداسٕ (حذالل  2هَسد)
 آهَصؽ ثِ هبدساى دس هَسد هشالجتّبٕ لجل اص صاٗوبى (حذالل  2هَسد)
 آهَصؽ ثِ هبدساى دس هَسد هشالجتّبٕ پغ اص صاٗوبى (حذالل  2هَسد)
 ثشسػٖ خبًَادُ ثب هبدس ثبسداس ثب اػتفبدُ اص هذل ًَ٘هي (حذالل  1هَسد)
 تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ هبدساى ثبسداس (حذالل  2هَسد)
 ثشسػٖ ٗه خبًَادُ ثشاػبع فشم ثبصدٗذ هٌضل فشٗذهي ٍ تؼ٘٘ي هـىالت ٍ ثشًبهِسٗضٕ ثشإ خبًَادُ (حذالل
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هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿتٖ ٗه هح٘ظ كٌؼتٖ (حذالل  1هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى (حذالل  10هَسد)
 آهَصؽ ثِ داًؾآهَصاى دس هَسد ثْذاؿت ٍ هشالجت اص ػالهت خَد (حذالل  2هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿت هح٘ظ سٍػتب (حذالل  1هَسد)
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٗبى ػبلوٌذ (حذالل  5هَسد)

مقررات درونبخشي
 داًـزَٗبى هَظف ثِ سػبٗت آٗ٘يًبهِ ارشاٖٗ وِ «پوشش هنبسب» ٍ «اخالق حزفهاي» هلَة ؿَسإ
آهَصؿٖ داًـگبُ هٖثبؿٌذ.
 داًـزَٗبى هلضم ثِ سػبٗت ولِ٘ لَاً٘ي ٍ هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ هٖثبؿٌذ.
 داًـزَٗبى سأع ػبػت  8دس هشاوض ثْذاؿتٖ حبضش ثبؿٌذ.
 غ٘جت هَرِ ث٘ؾ اص ٗه سٍص ثِ اصاء ّش ٍاحذ وبسآهَصٕ هٌزش ثِ حزف دسع ٍ غ٘جت غ٘ش هَرِ ث٘ؾ اص ٗه سٍص ثِ
اصاء ّش ٍاحذ دسػٖ هٌزش ثِ اخز ًوشُ كفش هٖگشدد.
 غ٘جت هَرِ ثِ ه٘ضاى ثشاثش ٍ غ٘جت غ٘شهَرِ ثِ ه٘ضاى دٍ ثشاثش ثبٗذ رجشاى گشدد
 داًـزَٗبى تىبل٘ف خَد سا دس صهبى همشس تِْ٘ ٍ اسائِ ًوبٌٗذ( .وٌفشاًغ ،طٍسًبل ،پوفلت ،پشٍطُ)
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 ولِ٘ داًـزَٗبى هلضم ثِ ؿشوت دس اهتحبى وتجٖ پبٗبى دٍسُ ّؼتٌذ.
 Log book وبسآهَصٕ ثبٗؼتٖ دس عَل وبسآهَصٕ تىو٘ل گشدد ٍ دس پبٗبى ثِ هشثٖ هشثَعِ تحَٗل ًوبٌٗذ.

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
 )1ساٌّوبٕ ثَولت چبست هشالجتّبٕ وَدن ػبلن ووتش اص  8ػبل ٍٗظُ غ٘شپضؿه ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ آهَصؽ
پضؿىٖ1386 ،
 )2ساٌّوبٕ تٌظ٘ن خبًَادٍُ ،صاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىٖ 1387
 )3اٗلذس آثبدٕ ،اػحبق ،دسػٌبهِ پشػتبسٕ ثْذاؿت ربهؼِ ً ،3 ،2 ،1ـش ػبلوٖ1387 ،
 )4هبسلَ .ث٘وبسّٕبٕ وَدوبى1379 ،
 )5آسصٍ هبً٘بًغ ،ػًَ٘ب ،سؿذ ٍ تىبهل اًؼبى ،اًتـبسات ًَس داًؾ1381 ،
 )6ساٌّوبٕ ثَولت چبست هشالجتّبٕ دٍساى ثبسداسٕ ٍٗظُ غ٘شپضؿه ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىٖ،
1386
 )7ثشًبهِ ٍ ساٌّوبٖٗ اٗويػبصٕ هلَة وو٘تِ وـَسٕ اٗويػبصٕ ٍٗشاٗؾ ّفتن
 )8دسػٌبهِ پشػتبسٕ هبدس ٍ ًَصاد ؿ٘فش ،اًتـبسات ػبلوٖ ،چبح .1389
 )9حلن ػشؿت ،پشَٗؽ .دلپ٘ـِ ،اػوبػ٘ل ( .)1382اكَل ٍ هجبًٖ ثْذاؿت هح٘ظ تْشاى ،اًتـبسات چْش
 )10اه٘شث٘گٖ ،حؼي .1387 .اكَل ثْذاؿت هح٘ظ ػشفلل تؼ٘٘ي ؿذُ رْت ٍاحذ دسػٖ ثْذاؿت هح٘ظ
ً٘ )11ىخَاُ ،ػجبع .اكَل ثْذاؿت هح٘ظ ً .1387ـش داًـگبّٖ
 )12ػبثذٕ ،لبػن .ثْذاؿت هذاسع  .1384اًتـبسات ػوبط تْشاى
 )13حلن ػشؿت ،پشَٗؽ .دلپ٘ـِ اػوبػ٘ل .ثْذاؿت هذاسع  .1382اًـبست چْش
 )14حلن ػشؿت ،پشَٗؽ .دل پ٘ـِ ،اػوبػ٘ل .هزوَػِ  5رلذٕ دسػٌبهِ ربهغ ػلَم ثْذاؿت  .1383اًتـبسات چْش
تْشاى.
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مهارتهايي كه دانشجو در طول دوره بايذ بياموزد:

ههبرتهبي شنبختي:
 آؿٌبٖٗ داًـزَٗبى ثب فؼبل٘تّبٕ هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ
 وؼت داًؾ دس ًحَُ ثشسػٖ ٍ ؿٌبخت هذدرَٗبى
 وؼت داًؾ دس خلَف تؼ٘٘ي ً٘بصّبٕ آهَصؿٖ ٍ اسائِ آهَصؽ هٌبػت دس رْت سفغ ً٘بصّب





آؿٌبٖٗ ثب هشالجتّبٕ دٍساى ثبسداسٕ
آؿٌبٖٗ ثب هشالجتّبٕ پغ اص صاٗوبى
وؼت داًؾ دس ًحَُ ثشسػٖ ٍ ؿٌبخت هذدرَٗبى هشارؼِ وٌٌذُ ثِ هبدساى ٍ ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى
آؿٌبٖٗ ثب ًحَُ ثبصدٗذ هٌضل ثب ّذف ثشسػٖ هـىالت ثْذاؿتٖ خبًَادُ

 آؿٌبٖٗ ثب ًحَُ ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿتٖ ٗه هح٘ظ كٌؼتٖ
 آؿٌبٖٗ ثب ًحَُ ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
 وؼت داًؾ دس هَسد تؼ٘٘ي ً٘بصّبٕ آهَصؿٖ داًؾآهَصاى ٍ اسائِ آهَصؽ هٌبػت ثِ آًبى
 آؿٌبٖٗ ثب ًحَُ ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿت هح٘ظ ٗه سٍػتب
 وؼت داًؾ دس هَسد ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهتٖ هذدرَٗبى ػبلوٌذ ٍ آهَصؽ هٌبػت ثِ آًبى

ههبرتهبي نگزشي










تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب هذدرَ ٍ خبًَادُّب
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب اػضبء ت٘ن ثْذاؿتٖ دسهبًٖ
ًـبى دادى حغ هؼئَل٘ت ٍ تؼْذ دس ثشسػٖ هـىالت ثْذاؿتٖ هذدرَٗبى
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب خبًَادُ
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب وبسوٌبى ؿبغل دس ٗه ٍاحذ كٌؼتٖ
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب داًؾآهَصاى
ًـبى دادى حغ هؼئَل٘ت ٍ تؼْذ دس ثشسػٖ هـىالت ثْذاؿتٖ خبًَادُّب ٍ داًؾآهَصاى
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب هذدرَٗبى سٍػتبٖٗ
تَاًبٖٗ ثشلشاسٕ استجبط ثب هذدرَٗبى ػبلوٌذ
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ههبرتهبي حزكتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

وؼت هْبست دس ثشلشاسٕ استجبط
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت سؿذ ٍ تىبهل وَدوبى
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ً٘بصّبٕ آهَصؿٖ هذدرَٗبى ٍ خبًَادُّب
وؼت هْبست دس اًزبم هـبٍسُ ثب هذدرَٗبى
وؼت هْبست دس تىبهل فشمّبٕ هَرَد دس پشًٍذُ هذدرَٗبى
وؼت هْبست دس اسائِ والعّبٕ آهَصؿٖ ثشإ هبدساى داسإ وَدن صٗش  6ػبل ٍ هذدرَٗبى هشارؼِوٌٌذُ ثِ ٍاحذ
تٌظ٘ن خبًَادُ
وؼت هْبست دس تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هبدساى ٍ وَدوبى
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ً٘بصّبٕ آهَصؿٖ هذدرَٗبى ٍ خبًَادُّب
وؼت هْبست دس اسائِ والعّبٕ آهَصؿٖ ثشإ هبدساى ثبسداس ٍ هذدرَٗبى هشارؼِوٌٌذُ ثِ ٍاحذ ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى
وؼت هْبست دس تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ هبدساى ثبسداس ٍ وَدوبى
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت خبًَادُ اص عشٗك ثبصدٗذ هٌضل
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿت هح٘ظ ٗه هىبى كٌؼتٖ
وؼت هْبست دس تىو٘ل دفتشچِ ػالهت داًؾاهَصاى
وؼت هْبست دس اسائِ والعّبٕ آهَصؿٖ ثشإ داًؾآهَصاى
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ثْذاؿت هح٘ظ سٍػتب
وؼت هْبست دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٗبى ػبلوٌذ
وؼت هْبست دس اسائِ آهَصؽّبٕ الصم ثِ ػبلوٌذاى
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ساختار آموزش باليني كارآموزي در عرصه 2بهذاشت جامعه دانشجويان پرستاري
اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
بهداشت كودكبى :
 -1ثب ّوىبسٕ هبدس ـ لذ ٍصى ٍ دٍس ػشوَدن سا اًذاصُگ٘شٕ

هذل ػبصٕ

اًذاصُ گ٘شٕ لذ – ٍصى  ،دٍس ػش وَدن ٍ

– دهًَؼتشاػَ٘ى

پشػؾ ٍ پبػخ

 4سٍص

هـبّذُ چه ل٘ؼت

سػن آى دس پشًٍذُ

ًوبٗذ ًوَداس لذٍ ،صى ٍ دٍس ػشوَدن سا ثِ ًحَ كح٘ح دس
فشمّبٕ هشثَعِ سػن ًوبٗذ .
 -2سؿذ رؼوٖ (لذ ٍ ،صى  ،دٍس ػش) وَدن سا ثب اػتبًذاسدّب
همبٗؼِ ٍ ٍضؼ٘ت رؼوٖ وَدن سا ثشإ هبدس تَض٘ح دّذ .

Annecdotal

هذل ػبصٕ -پشػؾ ٍ پبػخ دسثبسُ

ث٘بى اػتبًذاسدّبٕ سؿذ وَدن

note

اػتبًذاسدّبٕ سؿذ رؼوٖ وَدن

ثشسػٖ ٍضؼ٘ت سؿذ رؼوٖ وَدن ٍ

ػئَاالتوتجٖ ٍ ؿفبّٖ

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هشٍس هغبلت

همبٗؼِ ثب اػتبًذاسدّب

هشثَط ثِ سؿذ ٍ تىبهل وَدن

تَض٘ح ٍضؼ٘ت سؿذ رؼوٖ وَدن ثشإ
هبدس

 -3ثب ػئَاالت هٌبػت ٍ ثبص تغزِٗ وَدن سا ثشسػٖ ًوبٗذ .

هذل ػبصٕ -ثحج گشٍّٖ دسثبسٓ

ث٘بى چگًَگٖ تغزِٗ هٌبػت وَدن

ػئَاالتوتجٖ ٍ ؿفبّٖ

تغزِٗ وَدن دس ػٌ٘ي هختلف -

ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗ هذدرَ (وَدن) ٍ

هـبّذُ

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِ هشثَط

ػَاهل هؤحش ثشآى .

Anncedotal note

ثِ تغزِٗ
 -4ثِ هبدساى دسثبسُ تغزِٗ تىو٘لٖ وَدن ثش حؼت ػي ٍٕ
آهَصؽ الصم سا اسائِ ًوبٗذ .

هذل ػبصٕ Reflection

 -5تىبهل وَدن سا ثش حؼت ػي ثشسػٖ ًوَدُ ٍ ثِ هبدس
ثبصخَسد ٍ آهَصؽ الصم سا اسائِ دّذ .

آهَصؽ ثِ هبدس دسثبسُ تغزِٗ وَدن ثش حؼت

هـبّذُ

ػي ٍٕ -اسصؿ٘بثٖ آهَصؽ دادُ ؿذُ ثِ هبدس

Annecdotal note

.

 -6ثشإ وَدن تـى٘ل پشًٍذُ دادُ ٍ ٗبفتِّبٕ هشثَعِ سا
حجت ًوبٗذ .

ثحج گشٍّٖ دسثبسٓ تىبهل وَدن

ث٘بى تىبهل وَدن ثش حؼت ػي

ػئَاالتؿفبّٖ ٍ وتجٖ

هذل ػبصٕ

ثشسػٖ تىبهل وَدن ٍ دادى ثبصخَسد هٌبػت

هـبّذُػولىشد داًـزَ

ثِ هبدس ٍٕ ثب تَرِ ثِ هتغ٘شّبٕ هَرَد

خَداسصٗبثٖ

تَض٘ح فشهْبٕ هشثَط ثِ وَدن

هـبّذُ تـى٘ل پشًٍذُ ٍ حجت ٗبفتِّبٕ

هـبّذُػولىشد داًـزَ

هذل ػبصٕ

هشثَط ثِ وَدن دس پشًٍذُ .

ثشسػٖ فشهْبٕ هشثَعِ ثِ
وَدنAnnecdotalnote

ثحج گشٍّٖ ٍ پشػؾ ٍ پبػخ

 -7اّو٘ت تغزِٗ اًحلبسٕ ثب ؿ٘شهبدس سا تب  6هبّگٖ تَض٘ح
دّذ

هؼشفٖ هٌبثغ

ً -8حَُ كح٘ح ؿ٘شدّٖ سا ثِ هبدس آهَصؽ دّذ.

هذلػبصٕ
پشػؾ ٍ پبػخ

–

هـبّذُ آهَصؽ ثِ هبدس دسثبسُ اّو٘ت تغزِٗ

هـبّذُ – چه ل٘ؼت

ثب ؿ٘شهبدس
– دهًَؼتشاػَ٘ى،

هـبّذُ ٍ آهَصؽ ثِ هبدس ٍ اسصؿ٘بثٖ آهَصؽ
دادُ ؿذُ
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هـبّذُ  -ػولىشد داًـزَ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
 -9دالٗل اهتٌبع ؿ٘شخَاس اص گشفتي ػٌِ٘ هبدس سا ؿشح دّذ

آهَصؽ ٍ اسصؿ٘بثٖ آهَصؽ دادُ ؿذُ ثِ هبدس

ثحج گشٍّٖ ٍ پشػؾ ٍ پبػخ

هـبّذُ
Annecdotal note

 -10هـىالت ؿبٗغ ؿ٘ش دّٖ سا ث٘بى ًوبٗذ.

هؼشفٖ هٌبثغ

ً

ً

آهَصؽ ثِ كَست فشدٕ ٍ گشٍّٖ

ػئَاالت وتجٖ ٍ ؿفبّٖ

هؼشفٖ هٌبثغ

ً

ً

آهَصؽ ثِ هبدس دسثبسُ همذاس ٍ صهبى ؿشٍع

هـبّذُ

هىولّب ثِ هبدس

Annecdotal note

 -12پَػت ثذى ًَصاد سا اص ًظش صسدٕ ثشسػٖ ًوبٗذ

هذل ػبصٕ ،پشػؾ ٍ پبػخ

هـبّذُ

هـبّذُ

 -13ثشاػبع ًـبًِّب صسدٕ ًَصاد عجمِثٌذٕ ًوبٗذ.

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِ هشثَط

هـبّذُ ٍ حجت ٗبفتِّبٕ هشثَعِ دس پشًٍذُ

Annecdotal note
هـبّذُػولىشدداًـزَ،ثشسػٖ

 -11همذاس ٍ

صهبى ؿشٍع هىولّب سا ثِ هبدس آهَصؽ دّذ

فشمّبٕهشثَعِثِوَدن،

ثِ صسدٕ وَدن ٍ ًـبًِّبٕ آى

nnecdotal note

 -14وَدوبى دس هؼشم خغش افضاٗؾ صسدٕ سا ثِ پضؿه
اسربع دّذ
 -15حَادث ؿبٗغ دس دٍساى وَدوٖ سا ثِ هبدس آهَصؽ دّذ

ً

ً

ً

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِ هشثَط
ثِ حَادث ؿبٗغ دس ػٌ٘ي هختلف

هـبّذُ ٍ اسائِ ساٌّوبّٖٗبٕ الصم ثِ هبدس

هـبّذُ ػولىشد داًـزَ

آهَصؽ ٍ دادى ثبسخَسد هٌبػت ثِ هبدس ثب

ػئَاالتوتجٖ ٍ ؿفبّٖ

تَرِ ثِ ػي وَدن

وَدوٖ ٍ سٍؽّبٕ پ٘ـگ٘شٕ اص آى
 -16ساُّبٕ پ٘ـگ٘شٕ اص حَادث وَدوبى سا ؿشحدّذ

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ػئَاالت ؿفبّٖ ٍ هـبّذُ
Annecdotal note

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

ابسار ارزشيابي

زمان

مربي
تنظين خبنواده :
 -1ثب هذدرَٗبى رْت تزَٗض سٍؽ هٌبػت پ٘ـگ٘شٕ اص
ثبسداسٕ هـبٍسُ ًوبٗذ.

 دس هَسد سٍؽّبٕ پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ هَرَد دس هشوضثْذاؿت دسهبًٖ ثِ هذدرَ تَض٘ح دّذ
 سٍؽ پ٘ـگ٘شٕ هٌبػت سا ثب ّوىبسٕ هذدرَ اًتخبة ٍآهَصؽ هٌبػت سا اسائِ دّذ

ًحَُ اػتفبدُ – تذاخل داسٍٖٗ ،هَاسد هٌغ هلشف سٍؽ
اًتخبة ؿذُ تَػظ هذدرَ سا آهَصؽ دّذ.
 ػَاسم حبكل اص ٍػ٘لِ پ٘ـگ٘شٕ وِ هذدرَ ثِ وبس هٖثشدػئَال ٍ ػالئن سا ثشسػٖ ٍ هـبّذُ ًوبٗذ .
ًحَُ هشارؼِ هذدرَ سا هتٌبػت ثب سٍؽ هَسد اػتفبدُ تَض٘ح
دّذ.
دس هَسد اّو٘ت اًزبم آصهبٗؾ پبح اػو٘ش ثِ هذدرَ آهَصؽ
دّذ
دس هَسد صهبى اًزبم پبحاػو٘ش ثِ هذدرَ آهَصؽ دّذ
 ثشإ هذدرَٗبى تـى٘ل پشًٍذُ دادُ ٍ سٍؽ پ٘ـگ٘شٕ اصثبسداسٕ اًتخبة ؿذُ سا حجت ًوبٗذ .

 هـبٍسُ ثب هذدرَٗبى ثِ كَستاٗفبٕ ًمؾ (هذلػبصٕ) -اٗزبد
فشكت ثشإ داًـزَ رْت اًزبم
هـبٍسُ ثب هذدرَٗبى
 Roflection ثحج گشٍّٖ دس هَسد سٍؿْبٕپ٘ـگ٘شٕ  .آهَصؽ ثِ هذدرَ ثِ
كَست هذل ػبصٕ  .هؼشفٖ هٌبثغ
رْت هشٍس هحتَإ سٍؿْبٕ
پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ
 هذل ػبصٕ تَػظ هشثٖ Reflection هؼشفٖ دػتَسالؼولّبٕ هَرَددس هشاوض ثْذاؿتٖ دسهبًٖ
 هذل ػبصٕ تَػظ هشثٖ هؼشفٖ هٌبثغ ثِ داًـزَٖٗ -دهًَؼتشاػَ٘ى

 هلبحجِ ٍ هـبٍسُ ثب هذدرَٗبى ٍروغآٍسٕ اعالػبت هَسد ً٘بص رْت هـبٍسُ .

 3سٍص
()5-7

-

هـبّذُ Reflection
Annecdotal note

-

هغبلؼِ هحتَإ سٍؿْبٕ پ٘ـگ٘شٕ اص

 3سٍص

ثبسداسٕ ً ،حَٓ اػت اػتفبدُ ٍ ػَاسم ّش

()5-7

ٗه اص آًْب تَكِ٘ ٍ اسائِ سٍؽ هٌبػت

هـبّذُ
Annecdotal note
خَداسصٗبثٖ

پ٘ـگ٘شٕ ثِ هذدرَ -آهَصؽ ثِ هذدرَ دس
هَسد سٍؽ تَكِ٘ ؿذُ
-

 هؼبٌِٗ ٍ هـبّذٓ هذدرَ دس هَسد ػالئنٍ ػَاسم سٍؽّبٕ پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ

 3سٍص
()5-7

هـبّذُ
Reflection

 -هغبلؼِ هٌبثغ دػتَسالؼولّبٕ هَرَد

-

 -هغبلؼِ هٌبثغ ٍ اسائِ آهَصؽ ثِ هذدرَ

-

 ًً

ً

 تـى٘ل پشًٍذُ ثشإ هذدرَٗبى ٍ حجتسٍؽ پ٘ـگ٘شٕ اص ثبسداسٕ
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 3سٍص
()5-7

هـبّذُ
پشًٍذُ هذدرَٗبى ٍ ثشسػٖ
فشهْبٕ هشثَعِ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
هبدراى
 .1ثب هذدرَٗبى هشارؼِوٌٌذُ ثِ ٍاحذ هبدساى ثغَس
هٌبػت استجبط ثشلشاس وٌذ
 .2اص هبدساى ثبسداس تبسٗخچِ وبهل (ثشاػبع هتغ٘شّبٕ
فشدٕ ،ارتوبػٖ ،فشٌّگٖ ٍ التلبدٕ) اخز ًوبٗذ
 .3هبدساى ثبسداس دس هؼشم خغش سا ؿٌبػبٖٗ ٍ ثِ هٌبثغ
صٗشثظ اسربع دّذ.
 .4ػبثمِ ٗب اثتال فؼلٖ ثِ ث٘وبسٕ دس هبدس سا هَسد ثشسػٖ
لشاس دّذ
 .5سفتبسّبٕ پشخغش دس هبدس ٍ ّوؼشؽ سا ؿٌبػبٖٗ ٍ
دس كَست لضٍم آصهبٗؾّبٕ هشثَعِ سا تَكِ٘ ًوبٗذ.

 .6لضٍم اًزبم آصهبٗؾّبٕ دٍساى ثبسداسٕ ٍ ػًََگشافٖ
(حذالل دٍ ثبس) سا تَكِ٘ ًوبٗذ

 .7هذدرَٗبى سا رْت هؼبٌِٗ ثِ پضؿه هشوض دس اٍل٘ي
هشارؼِ اسربع دّذ.
 .8ػالئن خغش فَسٕ( ،خًَشٗضٕ ،دسد ؿىن ،آثشٗضؽ ٍ
 )...سا دس هذدرَ ثشسػٖ ٍ آهَصؽّبٕ الصم سا اسائِ
ًوبٗذ.
 .9دس استجبط ثب تغزِٗ دٍساى ثبسداسٕ آهَصؽّبٕ الصم سا
اسائِ ًوبٗذ.

 -هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ

 -ثشلشاسٕ استجبط هٌبػت ثب هذدرَ

 هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ تِْ٘ ٍ اسائِ فشم هخلَفثشسػٖ
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ
 هذلػبصٕ ،ثحج گشٍّٖ هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ تِْ٘ ٍ اسائِ فشم هخلَفثشسػٖ
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ  -ثحج گشٍّٖ
دس استجبط ثب سفتبسّبٕ پشخغش ٍ
آصهبٗـبت هشثَعِ
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ
 ثحج گشٍّٖ هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ -هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ

 هشٍس فشمّبٕ هخلَف رْتثشسػٖ ٍضؼ٘ت هذدرَ
 گشفتي تبسٗخزِ وبهل اص هبدس ثبسداس تـخ٘ق هبدساى دس هؼشم خغش -پ٘گ٘شٕ هبدساى ٍ ث٘بى ػالئن هشثَعِ ثِ
آًبى
 ثشسػٖ ػبثمِ ٗب اثتال فؼلٖ ثِ ث٘وبسٕدس هبدس ،حجت آى دس پشًٍذُ ٍ اسائِ
آهَصؽّبٕ الصم
 ؿٌبػبٖٗ سفتبسّبٕ پشخغش دس هبدس ٍّوؼشؽ
 تَكِ٘ هبدس ثِ اًزبم آصهبٗؾّبٕهشثَعِ
 تَكِ٘ ٍ ًَؿتي آصهبٗؾّبٕ هَسدلضٍم دٍساى ثبسداسٕ -تـخ٘ق ًت٘زِٕ
آصهبٗؾّب ٍ اسربع هذدرَ دس كَست
لضٍم
اسربع هذدرَ ثِ پضؿىٖ رْت تىو٘ل
هؼبٌٗبت هشثَعِ
 ؿٌبػبٖٗ ػالئن خغش فَسٕ ،ػَاسمٍ ؿىبٗتّبٕ ؿبٗغ دٍساى ثبسداسٕ-
اسائِ آصهبٗؾّبٕ الصم عجك ً٘بص هذدرَ
 اسائِ آهَصؽّبٕ الصم دسهَسد تغزِٗدٍساى ثبسداسٕ

 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ -ثحج گشٍّٖ
 هذلػبصٕ تَػظ هشثًٖ
ً
ً
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هـبّذُ

Anecdotal note
خَداسصؿ٘بثٖ
ػؤاالت ؿفبّٖ ٍ وتجٖ
Anecdotal note
ػَاالت ؿفبّٖ -
Anecdotal note
ً ً

ً

ً

ً

Anecdotalnote
ػَاالت وتجٖ ،ؿفبّٖ
Anecdotal note
ػَاالت ؿفبّٖ
Anecdotal note

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

مىابع استراتژي – فعاليت

اَداف

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
 .10هـىالت ؿبٗغ ػِ هبِّ اٍل (تَْع ٍ اػتفشاؽ،
تىشاس ادساسٍٗ ،بس ،هـىالت دًذاى ٍ لخًَِ ،ع ثبسداسٕ
خَاػتِ ٗب ًبخَاػتِ ثَدى) سا دس هذدرَ ثشسػٖ ٍ
آهَصؽّبٕ الصم سا دس اٗي خلَف اسائِ ًوبٗذ.
 .11هـىالت ؿبٗغ ػِ هبُ دٍم (ٗجَػت ،اًمجبضبت
ػضالت پبٍ ،اسٗغ ،خؼتگٖ ٍ ػَصؽ ػشدل) سا دس
هذدرَ ثشسػٖ ٍ آهَصؽّبٕ الصم سا دس اٗي خلَف
اسائِ ًوبٗذ.
 .12هـىالت ؿبٗغ ػِ هبُ ػَم (تٌگٖ ًفغ ،تىشس
ادساس) سا دس هذدرَ ثشسػٖ ٍ آهَصؽّبٕ الصم سا دس اٗي
خلَف اسائِ ًوبٗذ.
 .13هذدرَ سا اص ًظش ػالئن فـبسخَى حبهلگٖ )،(PIH
پشُ اوالهپؼٖ ٍ اوالهپؼٖ ثشسػٖ ٍ آهَصؽّبٕ الصم
سا اسائِ ًوبٗذ
 .14هذدرَ سا اص ًظش ػالئن ونخًَٖ فمش آّي ثشسػٖ ٍ
آهَصؽّبٕ الصم سا اسائِ ًوبٗذ (ً٘وِ دٍم حبهلگٖ).
 -15رْت حجت اعالػبت پبِٗ دس پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ٍصى،
لذ BMI،فـبسخَى سا اًذاصُگ٘شٕ ًوبٗذ.
 -16هلشف هىولّبٕ داسٍٖٗ سا دس هذدرَ ثشسػٖ ٍ
دس هَسد صهبى هلشف آًْب ثِ هذدرَ آهَصؽ الصم سا
اسائِ دّذ.
ٍ -17ضؼ٘ت اٗويػبصٕ هذدرَ (ٍاوؼي تَام) سا
ثشسػٖ ٍ دس كَست ً٘بص ٍاوؼي هشثَعِ سا دس صهبى
كح٘ح تضسٗك ًوبٗذ.
 -18الذاهبت ٗب هشالجتّبٕ ٍٗظُ هَسد ً٘بص ثشإ هبدس
ثشاػبع ًت٘زِ ؿشح حبل ٗب اسصٗبثٖ هؼوَل سا دس فشم
پؼخَساًذ ،حجت ًوبٗذ.

ً

ً

 اسائِ آهَصؽّبٕ الصم دس هَسدهـىالت دٍساى ثبسداسٕ

ً

-هؼشفٖ هٌبثغ – ثحج گشٍّٖ

ً

ً

ً

 اسائِ آهَصؽّبٕ الصم دس هَسدهـىالت ؿبٗغ ػِ هبِّ دٍم ثبسداسٕ

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ثشسػٖ خبًنّبٕ ثبسداس اص ًظش ػالئن
هؼوَه٘ت حبهلگٖ

ً

ً

ً

ثشسػٖ ػالئن ونخًَٖ فمشآّي دس
هذدرَ
 اًذاصُگ٘شٕ ٍحجت اعالػبت ٍ هؼبٌٗبتهشثَعِ دسپشًٍذُ ثْذاؿتٖ
 ثشسػٖ هلشف هىولّبٕ داسٍٖٗ دسهذدرَ -اسائِ آهَصؽّبٕ الصم دس
خلَف هلشف هىولّبٕ داسٍٖٗ
 ثشسػٖ ٍضؼ٘ت اٗويػبصٕ هذدرَ -تضسٗك ٍاوؼي تَام دس صهبى كح٘ح دس
كَست ً٘بص
 -حجت اعالػبت الصم دس فشم پؼخَساًذ

هذل ػبصٕ تَػظ هشثٖ
 هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ-پشػؾ ٍ پبػخ
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ -هذلػبصٕ
تَػظ هشثٖ
 -هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ
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چه ل٘ؼت ػولىشد
چه ل٘ؼت ػولىشد
 ػَاالت ؿفبّٖ ٍوتجٖ -خَداسصؿجبٕ
 ػَاالت ؿفبّٖAnecdotal
noteهـبّذُ
خَداسصؿ٘بثٖ -ػؤآالت
ؿفبّٖ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
 .19ثشإ هذدرَٗبى ثبسداس تـى٘ل پشًٍذُ دادُ ٍ ولِ٘
اعالػبت اخز ؿذُ سا حجت ًوبٗذ.

 تَض٘ح دسهَسد فشمّبٕهَرَد دس پشًٍذُ -اٗزبد
فشهتسإداًـزَ رْت تـى٘ل
پشًٍذُ ٍ ساٌّوبٕ ٍٕ
هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ

 الذاهبت ٍ هشالجتّبٕ الصم پغ اص صاٗوبى سا ثشإهذدرَ اًزبم هٖدّذ.
 -22صهبى هاللبت پغ اص صاٗوبى سا ثشإ خبًن ثبسداس
تؼ٘٘ي ًوبٗذ.

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِ
داًـزَٗبى
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ

 -23ػالئن خغش فَسٕ ٍ ؿىبٗتّبٕ ؿبٗغ سا دس
هذدرَ پغ اص صاٗوبى ثشسػٖ ٍ آهَصؽّبٕ الصم سا اسائِ
ًوبٗذ.
 -24رْت حجت اعالػبت پبِٗ دس پشًٍذُ ثْذاؿتٖ
ػالئن ح٘بتٖ هذدرَ سا اًذاصُگ٘شٕ ًوبٗذ.
ً٘ -25بصّبٕ آهَصؿٖ هذدرَ پغ اص صاٗوبى سا ؿٌبػبٖٗ
ٍ آهَصؽّبٕ الصم سا اسائِ ًوبٗذ.

 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ -ثحج گشٍّٖ-
هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ
 هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ پشػؾ ٍ پبػخ هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ -ثحج گشٍّٖ-
هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ
 هؼشفٖ هٌبثغ ثشإ هشٍسهغبلت هشثَعِ
 پشػؾ ٍ پبػخ -هذلػبصٕ تَػظ هشثٖ

 .20تبسٗخ هشارؼِ ثؼذٕ هذدرَ سا هـخق ًوبٗذ.

 -26دس استجبط ثب تٌظ٘ن خبًَادُ ٍ اًزبم پبحاػو٘ش،
هـبٍسُ الصم سا ثِ هذدرَ اسائِ ًوبٗذ.

 حجت اعالػبت ٍ هؼبٌٗبت هشثَعِهذدرَ دس پشًٍذُ

ثشسػٖ فشمّبٕ پشًٍذُ
هذدرَ
Anecdotal note

تؼ٘٘ي تبسٗخ كح٘ح هشارؼِ ثؼذٕ ثشإ
هذدرَ
اسائِ آهَصؽ ثِ هذدرَ دس هشد
هشالجتّبٕ پغ اص صاٗوبى
تؼ٘٘ي صهبى هاللبت پغ اص صاٗوبى
ث٘بى ّذف اص هاللبت پغ اص صاٗوبى ثِ
هذدرَ
 ؿٌبػبٖٗ ػالئن خغشفَسٕ ٍؿىبٗبتّبٕ ؿبٗغ دس هذدرَ ٍ اسائِ
آهَصؽّبٕ الصم
 اًذاصُگ٘شٕ ٍ حجت ػالئن ح٘بتٖهذدرَ
ؿٌبػبٖٗ ٍ اسائِ آهَصؽّبٕ الصم پغ اص
صاٗوبى ثِ هذدرَ

Anecdotal note

 اسائِ اعالػبت وبفٖ دس استجبط ثبتٌظ٘ن خبًَادُ ثب تَرِ ثِ ؿشاٗظ هذدرَ-
اسائِ اعالػبت الصم دس هَسد لضٍم اًزبم
پبحاػو٘ش ثِ هذدرَ
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پشػؾ ٍ پبػخ
Anecdotal note
ػَاالت ؿفبّٖ
Anecdotal note
ػَاالت ؿفبّٖ ،وتجٖ
Anecdotal note
چه ل٘ؼت ػولىشد
ػَاالت ؿفبّٖ ٍ وتجٖ،
خَداسصؿ٘بثٖ
ػؤاالت ؿفبّٖ ٍ وتجٖ،
خَداسصؿ٘بثٖ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
بهداشت هدارس :
 -1هح٘ظ ف٘ضٗىٖ ،ارتوبػٖ ٍ سٍاًٖ هذسػِ سا ثشسػٖ
ٍ ثب اػتبًذاسدّب همبٗؼِ ًوبٗذ .

هغبلؼِ اػتبًذاسدّبٕ رذٗذ
ثْذاؿت هح٘ظ هذاسع ٍ تِْ٘
چهل٘ؼت
ثحجگشٍّٖ (پشػؾ ٍ پبػخ)

 -2هؼبٌٗبت ف٘ضٗىٖ داًؾآهَصاى سا ثِ دلت اًزبم دادُ
ٍ اختالالت سا دس ػ٘ؼتوْبٕ هختلف ثذى ٍ ثشاػبع
ؿبخلْبٕ آًتشٍپَهتشٗه ٍ ٗب هـىالت ف٘ضَٗلَطٗه
تؼ٘٘ي ًوبٗذ .
 -3هَاسد ضؼف ثٌ٘بٖٗ داًؾآهَصاى سا ثب اػتفبدُ اص
چبست اػلي هـخق ًوبٗذ .

تِْ٘ ٍػبٗل ضشٍسٕ ثشإ اًزبم
هؼبٌٗبت  ،هذل ػبصٕ
 هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِداًـزَٗبى
تَض٘ح چبست اػٌلي ثشإ
داًـزَٗبى
هذل ػبصٕ
تَض٘ح ًحَٓ هؼبٌٗٔ ؿٌَاٖٗ
هذل ػبصٕ
هذل ػبصٕ
ثحج گشٍّٖ دسثبسٓ دًذاًْب ٍ
ثْذاؿت دّبى ٍ دًذاى

 -6هـىالت ثْذاؿتٖ  ،رؼوٖ سٍاًٖ  ...داًؾاهَصاى
سا ثشسػٖ ًوَدُ ٍ دس كَست لضٍم آًبى سا ثِ هشاوض
رٗشثظ اسربع دّذ .

هذل ػبصٕ
 اٗزبد فشكت ثشإ ثحج دسهَسد هـىالت ؿبٗغ
داًؾآهَصاى
هغبلؼِ هٌبثغ
هذل ػبصٕ

 -4هَاسد افت ؿٌَاٖٗ سا تـخ٘ق دّذ
ٍ -5ضؼ٘ت ثْذاؿت دّبى ٍ دًذاى سا ثشسػٖ ًوبٗذ .

 -7سفتبسّبٕ ثْذاؿتٖ داًؾآهَصاى ٍ وبسوٌبى سا
ثشسػٖ ًوَدُ ٍ ثشًبهِّبٕ آهَصؽ ثْذاؿت سا دس رْت
استمبء آى ارشا ًوبٗذ .
 -8ثب ٍالذٗي دس رْت سفغ هـىالت رؼوٖ ،سٍاًٖ ٍ
ثْذاؿتٖ داًؾآهَصاى هـبٍسُ ًوبٗذ .

هذل ػبصٕ -
 -اٗفبٕ ًمؾ

هغبلؼِ ٍ ث٘بى اػتبًذاسدّبٕ هح٘ظف٘ضٗىٖ هذاسع ٍ ؿشوت دس ثحج
گشٍّٖ
ثشسػٖ هح٘ظ ف٘ضٗىٖ هذسػِ ٍهمبٗؼِ ثب اػتبًذاسدّبٕ هَرَد
هغبلؼٔ ًحَُ هؼبٌٗبت هختلفهؼبٌٗٔ داًؾآهَصاى ٍ تؼ٘٘ي اختالالتف٘ضٗىٖ دس ٍٕ ثب اػتفبدُ اص هغبلؼِ
هٌبثغ.
اًزبم هؼبٌِٗ چـنّب ثب اػتفبدُ اصچبست اػٌلي ،تـخ٘ق هَاسد ضؼف
ثٌ٘بٖٗ ٍ اسربع
اًزبم هؼبٌٗٔ گَؿْب -تـخ٘ق هَاسدافت ؿٌَاٖٗ ٍ اسربع
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿتٖ دًذاى ٍتـخ٘ق هـىالت هشثَعِ ٍ ػلل آًْب
 آهَصؽ دس هَسد ثْذاؿت دّبى ٍدًذاى
تؼ٘٘ي هـىالت رؼوٖ  ،سٍاًٖداًؾآهَصاى ٍ اسربع آًبى ثِ هشاوض
رٗشثظ دس كَست لضٍم .
ثشسػٖ اعالػبت ٍ سفتبسّبٕ ثْذاؿتٖداًؾاهَصاى ٍ وبسوٌبى
اٗزبد استجبط هٌبػت ثب داًؾاهَصاى ٍوبسوٌبى – ثشگضاسٕ والعّبٕ آهَصؿٖ
هـبّذُآهَصؽ ثِ ٍالذٗي دس رْت سفغ هـىلداًؾاهَص
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ّ 1فتِ

هـبّذٓ ػولىشدداًـزَ
-هغبلؼِ گضاسؽ داًـزَ

ّ 1فتِ

هـبّذٓ داًـزَAnnecdotal
note
-چه ل٘ؼت

ّ 1فتِ

هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
چه ل٘ؼتهـبّذُ ػولىشدداًـزَ
هـبّذُAnnecdotal not

ّ 1فتِ

هـبّذُخَداسصٗبثٖ
Annecdotal not

ّ 1فتِ

هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
خَداسصٗبثٖAnnecdotal not
ً

ّ 1فتِ
ّ 1فتِ

ّ 1فتِ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
تَض٘ح دسثبسُ صٗذ ح٘بتٖ ٍبهداشت روستب :
 -1اعالػبت دهَگشاف٘ه ٍ ٍضؼ٘ت فشٌّگٖ هشدم ًحَُ تىو٘ل آى ثشإ
داًـزَٗبى - ،دادى فشكت ثِ
سٍػتب سا ثشسػٖ ٍ تفؼ٘ش ًوبٗذ .
داًـزَ رْت ثشسػٖ صٗذ
ح٘بتٖ ٍ دفبتش حجت .

ؿشوت دس ثحج گشٍّٖ ٍ پشػؾ ٍپبػخ
ثشسػٖ ػلل اثتال ٍ هشي ٍ ه٘ش دسسٍػتب

 2سٍص

 -3اسائِ خذهبت ثْذاؿتٖ دس سٍػتب سا ثشسػٖ
هـبّذُ اػٌبد هَرَد دس خبًِّوبٌّگٖ ثب ثَْسص دس خبًًِوَدُ ًمبئق سا پ٘گ٘شٕ ًوبٗذ .
ثْذاؿت ٍ ثشسػٖ ًحَٓ اسائِ خذهبت
ثْذاؿت
تَض٘ح دسهَسد ٍظبٗف ثَْسص ثْذاؿتٖ ٍ دسهبًٖ دس سٍػتبدس سٍػتب ثشإ داًـزَٗبى
ٍ -4ضؼ٘ت ثْذاؿت هح٘ظ سٍػتب (دفغ صثبلِ ،تِْ٘ -اًزبم ثبصدٗذ اص هشاوض هختلف -ثشسػٖ پشًٍذُّبٕ هشثَط ثِ اهبوي
ػوَهٖ  -ثبصدٗذ اص هشاوض فشٍؽ
آة ػبلن ،فبضالة  ،ثْذاؿت اهبوي  ،هَاد غزاٖٗ فشٍؽ هَاد غزاٖٗ ٍ اهبوي
سا ثشسػٖ ٍ هـىالت سا تؼ٘٘ي ًوبٗذ .
هَاد غزاٖٗ ،تـخ٘ق هـىالت
ّوشاُ ثب داًـزَٗبى
ثْذاؿتٖ ثب تَرِ ثِ اػتبًذاسدّب
 -اًزبم ثبصدٗذ اص هٌجغ آة

 2سٍص

 -2ػلل اثتالء ٍ هشي ٍ ه٘ش سا دس گشٍّْبٕ
هختلف ػٌٖ ثشسػٖ ًوبٗذ .

 -5دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ثْذاؿت هح٘ظ هٌبصل
سٍػتب هـبسوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ
 -6دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى سٍػتب
هـبسوت فؼبل داؿتِ ثبؿذ.

ثحج گشٍّٖ دس استجبط ثبػلل اثتال ٍ هشي ٍ ه٘ش دس
سٍػتب

هغبلؼِ هٌبثغ هَسد لضٍمهـبسوت دس ثحج گشٍّٖ
گشدآٍسٕ اعالػبت دهَگشاف٘ه ٍ ...دس هَسد سٍػتب

 2سٍص

ثبصدٗذ اص  1-2هٌضل ّوشاُ ثب -هـبسوت فؼبل دس ثبصدٗذ هٌضلداًـزَٗبى ثؼٌَاى هذل
روغآٍسٕ اعالػبت اص اػضبٕخبًَادُ
هـبسوت فؼبل دس ثشسػٖ ٍضؼ٘ت
ثبصدٗذ اص هذسػِ سٍػتب
ػالهت داًؾآهَصاى –ثشسػٖ پشًٍذُ
ثْذاؿتٖ داًؾآهَصاى

15

 2سٍص

هـبّذٓ ػولىشدداًـزَ
ثشسػٖ اعالػبتروغ آٍسٕ ؿذُ دس
گضاسؽ اسائِ ؿذُ
تَػظ داًـزَ
هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
ثشسػٖ اعالػبتروغاٍسٕ ؿذُ تَػظ
داًـزَ
هـبّذُثشسػٖ گضاسؽ
داًـزَ
هـبّذُ ػولىشدداًـزَ -ثشسػٖ
گضاسؽ داًـزَ
Annecdotal not

 2سٍص

اسصٗبثٖ ولٖ اص عشٗكFocus Group
هـبّذُAnnecdotal not

 2سٍص

هـبّذُAnnecdotal not

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
دسٗبفت تَض٘حبت دس هَسدفشآٌٗذ تَل٘ذ اص وبسؿٌبػبى
هشثَعِ
هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِاحشات ػَاهل هختلف ثش
ػالهت اًؼبى

ٍ -2ضؼ٘ت ثْذاؿتٖ وبسگشاى ٍ وبسوٌبى سا اص عشٗك
هشارؼِ ثِ پشًٍذُ ّبٕ ثْذاؿتٖ آًْب ثشسػٖ ًوبٗذ.

 تَض٘ح اًزبم هؼبٌٗبت دٍسُإ ٍ تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ
ثشإ داًـزَٗبى

ثشسػٖ خظ تَل٘ذ وبسخبًِ اص ثذٍٍسٍد هَاد اٍلِ٘ ثِ وبسخبًِ تب خشٍد
هحلَالت اص وبسخبًِ ٍ تؼ٘٘ي
ػَاهل خغشصإ هَرَد ٍ احش آى ثِ
كَست وبسگش
ؿٌبػبٖٗ هَاد اٍلِ٘ وبسخبًِثشسػٖ پشًٍذُّبٕ ثْذاؿتٖوبسگشاى

 -3افشاد دس هؼشم خغش آػ٘جْبٕ ؿغلٖ سا ؿٌبػبئٖ ٍ
ثِ هشاوض ثْذاؿتٖ -دسهبًٖ اسربع ًوبٗذ.

 تَض٘ح دس هَسد ثشسػٖپشًٍذُّبٕ ثْذاؿتٖ وبسگشاى
 تَض٘ح دسهَسد گشٍُّبٕآػ٘تپزٗش

 -4اعالػبت ٍ سفتبسّبٕ ثْذاؿتٖ وبسگشاى ٍ وبسوٌبى
سا ثشسػٖ ًوَدُ ٍ ثشًبهٔ آهَصؽ ثْذاؿت سا دس رْت
وبّؾ ػَاهل خغشصا ارشا ًوبٗذ.

 تِْ٘ ٗه چه ل٘ؼت ٗبثشاػبع هغبلت هٌذسد دس هٌبثغ
هختلف ٍ تىو٘ل هزذد آى پغ
اص ارشإ آهَصؽ

ثشسػٖ اعالػبت پشًٍذُ ّب ٍهمبٗؼِ ٍضؼ٘ت ثْذاؿتٖ وبسگش اص
صهبى ثىبس گوبؿتي ٍٕ تبوٌَى
ؿٌبػبٖٗ وبسگشاى آػ٘تپزٗش ٍاسربع آًبى
تِْ٘ هغبلت ٍ ثشگضاسٕ والعثشإ وبسگشاى

ببسديد اس كبرخبنجبت:

 -1هح٘ظ وبسخبًِ سا اص ًظش ػَاهل خغشصإ
ف٘ضٗىٖ -ؿ٘و٘بٖٗ -سٍاًٖ ٍ  ....ثشسػٖ ًوبٗذ.
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 2سٍص

 هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
 هغبلؼِ گضاسؽداًـزَ

 2سٍص

 هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
 هغبلؼِ گضاسؽداًـزَ

 2سٍص

 هغبلؼِ گضاسؽداًـزَ

 2سٍص

 هـبّذُ ػولىشدداًـزَ ٍ هغبلؼِ عشح
آهَصؽ ثِ وبسگشاى

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
ببسديد اس هنشل
ثشسػٖ خبًَادُ دس ّش ٗه اص ؿشاٗظ
 هبدس ثبسداس وَدن ؿ٘شخَاس ػضَ ػبلوٌذ ػضَ هؼلَل ػضَ هؼتبد* -2ثشسػٖ خبًَادُ اص ًظش ثْذاؿت هؼىي
* -3ثشسػٖ خبًَادُ اص ًظش ٍضؼ٘ت تغزِٗ ٍ ثْذاؿت
هَاد غزاٖٗ

 - 1اًزبم ّوبٌّگّٖبٕ الصم
 - 2هَظف ًوَدى داًـزَ ثشإ
هشٍس هغبلت هشثَعِ
 - 3ثحج گشٍّٖ دس هَسد هحتَإ
آهَصؿٖ الصم
 - 4اٗزبد فشكت ثشإ داًـزَ
ساٌّوبئٖ اٍ ثشإ اًزبم
هذاخالت الصم

 ثشسػٖ ٍ تـخ٘ق هـىالتثْذاؿتٖ هذدرَٗبى
 عشاحٖ ثشًبهٔ هشالجتٖ ثش اػبعاٍلَٗت ّب
 اًزبم هذاخالت پشػتبسٕ اسربع هَاسد ضشٍسٕ -اسصؿ٘بثٖ هذاخالت اًزبم ؿذُ
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 3سٍص
8-12
كجح

Annecdotal not
 هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
 عشح ػئَاالت ؿفبّٖدس گضاسؽ دٍسُ إ
داًـزَ ثؼذ اص ّش رلؼِ
ثبصدٗذ
 گضاسؽ ًْبئٖ ثبصدٗذهٌضل ثلَست وتجٖ
تَػظ داًـزَ

ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

اَداف

مىابع استراتژي – فعاليت

رفتار مًرد اوتظار داوشجً

زمان

ابسار ارزشيابي

مربي
بهداشت سبلوندي
ٍ- 1ضؼ٘ت ػالهت هذدرَ سا ثشسػٖ ًوبٗذ.

هذل ػبصٕ ،وبسگبُ آهَصؿٖ،

هغبلؼبت ًحَُ هؼبٌٗبت هختلف
ف٘ضٗىٖ ػبلوٌذاى

- 2تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ رْت هذدرَٗبى
ػبلوٌذ
- 3تـخ٘ق هـىالت ف٘ضٗىٖ ؿبٗغ ػبلوٌذاى

هؼشفٖ هٌبثغ رْت هغبلؼِ
داًـزَٗبى ،ثحج گشٍّٖ
هؼشفٖ هٌبثغ  ،هذل ػبصٕ،
ثحج گشٍّٖ
هؼشفٖ هٌبثغ ،اٗفبٕ ًمؾ،
پشػؾ ٍ پبػخ
هؼشفٖ هٌبثغ ،اٗفبٕ ًمؾ،
پشػؾ ٍ پبػخ
هؼشفٖ هٌبثغ ،اٗفبٕ ًمؾ،
پشػؾ ٍ پبػخ
هؼشفٖ هٌبثغ

 2سٍص

هـبّذُ ػولىشدداًـزَ
خَداسصٗبثٖAnnecdotal not

- 4آهَصؽ سٍؽّبٕ صًذگٖ ػبلن ثِ ػبلوٌذاى
- 5آهَصؽ دس هَسد پ٘ـگ٘شٕ اص حَادث
- 6آهَصؽ دس هَسد ًحَُ هلشف داسٍّب ٍ
ٍاوؼٌ٘بػَ٘ى
 -7اسربع هذدرَٗبى دس كَست ً٘بص

تىو٘ل فشمّبٕ هشثَعِ

 2سٍص
ً

ً

ً

هغبلؼبت ٍ اًزبم هؼبٌٗبت

 2سٍص
ً

ً

ً

ارشإ سٍؽّبٕ هٌبػت اهَصؿٖ

 1سٍص
ً

ً

ً

ارشإ سٍؽّبٕ هٌبػت اهَصؿٖ

 1سٍص
ً

ً

ً

ارشإ سٍؽّبٕ هٌبػت اهَصؿٖ

 1سٍص
ً

ً

ً

تىو٘ل فشم اسربع

 1سٍص
ً

ً

ً
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ثغَسوبهل
اًزبم
هٖدّذ()1

ًؼجتبً وبهل
اًزبم
هٖدّذ()/75

ثب ساٌّوبٖٗ
وبهل اًزبم
هٖدّذ()/5

ًبلق اًزبم
هٖدّذ
()0/25

تَاًبئٖ اًزبم
وبس سا ًذاسد
()0

صفات عمومي
صفبت
عووهي
 )1وقتشنبسي

اهتيبس
هعيبرهب
 دس ػبػت همشس دس ثخؾ حضَس داسد تىبل٘ف تؼ٘٘ي ؿذُ سا دس هَػذ همشس تحَٗل هٖدّذ. اص غ٘جت غ٘شهَرِ ارتٌبة هًٖوبٗذ -دس كَست هَرِ ثَدى غ٘جت اص لجل ثِ هشثٖ هشثَعِ اعالع هٖدّذ.

 )2يونيفورم

 هَاصٗي داًـىذُ سا دس صهٌِٕ٘ حزبة ًذاؿتي آساٗؾ ٍ صَٗس آالت ٍ غ٘شُسػبٗت هٖوٌذ.
 ًَٗ٘فَسم هٌبػت (سٍپَؽ ػف٘ذ ،ؿلَاس هـىلٖ ،وفؾ هٌبػت هـىٖ هٖپَؿذ ًَٗ٘فَسم ٍٕ تو٘ض ٍ هشتت اػت. -وبست ؿٌبػبٖٗ سا ثش سٍٕ ػٌِ٘ ًلت هًٖوبٗذ.

 )3رعبيت اصول

 -ثِ ًمؾ هذدرَٗبى دس تلو٘نگ٘شّٕبٕ ثْذاؿتٖ تَرِ هًٖوبٗذ

اخالق پزستبري

 اعالػبت هشثَط ثِ هذدرَٗبى سا هحشهبًِ تلمٖ هًٖوبٗذ -اص حمَق هذدرَٗبى آگبّٖ داسد ٍ اص آًْب حوبٗت هٖوٌذ.

)4

 -ثب آهبدگٖ لجلٖ دس فؼبل٘تّبٕ آهَصؿٖ ؿشوت هٖوٌذ.

هسئوليتپذيزي

 ً٘بصّبٕ آهَصؿٖ خَد سا هٖؿٌبػذ ٍ دس رْت دػتشػٖ ثِ آًْب الذامهًٖوبٗذ.
 دس همبثل ٍظبٗف هحَلِ احؼبع هؼئَل٘ت هًٖوبٗذ ًتبٗذ الذاهبت اًزبم ؿذُ ثشإ هذدرَٗبى سا پ٘گ٘شٕ هًٖوبٗذً -ؼجت ثِ اٗزبد هَلؼ٘تّبٕ ٗبدگ٘شٕ ثشإ خَد الذام هًٖوبٗذ.

 ) 5هستندسبسي

 دس هَاسد الصم اص افشاد ثب تزشثِ رْت ّوىبسٕ ًظبست ثش فؼبل٘ت ّبٕ خَددػَت هٖوٌذ.
 هـبّذات ٍ هشالجتّبٕ اسائِ ؿذُ سا ثِ هشثٖ خَد گضاسؽ هٖوٌذ هحتَإ آهَصؿٖ اسائِ ؿذُ ثِ هذدرَ سا ثِ كَست هىتَة دس اخت٘بس هشثٖلشاس هٖدّذ
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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

تنظين خبنواده
هـبٍسُ سٍؽّبٕ تٌظ٘ن خبًَادُ
هـبٍسُ سٍؽّبٕ تٌظ٘ن خبًَادُ
هـبٍسُ سٍؽّبٕ تٌظ٘ن خبًَادُ
هـبٍسُ ٍهشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تزَٗض
لشفّبٕ ضذ ثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍهشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تزَٗض
لشفّبٕ ضذ ثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍهشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تزَٗض
لشفّبٕ ضذ ثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اصIUD
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اصIUD
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اصIUD
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص آهپَلّبٕ
ضذثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص آهپَلّبٕ
ضذثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص آهپَلّبٕ
ضذثبسداسٕ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص ٍاصوتَهٖ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص ٍاصوتَهٖ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص ٍاصوتَهٖ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تَثىتَهٖ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تَثىتَهٖ
هـبٍسُ ٍ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص تَثىتَهٖ
هزاقبتهبي بهداشتي كودكبى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
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علت هزاجعه

اهضبء هزبي

هالحظبت

دستورالعول

تبريخ

هزاكش بهداشتي-
درهبني

ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تىبهلٖ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تىبهلٖ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تىبهلٖ
آهَصؽ ثِ ٍالذٗي
آهَصؽ ثِ ٍالذٗي
آهَصؽ ثِ ٍالذٗي
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ وَدوبى
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ وَدوبى
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ وَدوبى

هبدراى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت تغزِٗإ
ثشسػٖ سؿذ رٌ٘ي
ثشسػٖ سؿذ رٌ٘ي
ثشسػٖ سؿذ رٌ٘ي
آهَصؽ ثِ هبدساى ثبسداس
آهَصؽ ثِ هبدساى ثبسداس
آهَصؽ ثِ هبدساى ثبسداس
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ هبدساى ثبسداس
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ هبدساى ثبسداس
تـى٘ل پشًٍذُ ثْذاؿتٖ ثشإ هبدساى ثبسداس
واكسينبسيوى
سػبٗت صًز٘شُ ػشهب
سػبٗت صًز٘شُ ػشهب
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علت هزاجعه

اهضبء هزبي

هالحظبت

سػبٗت صًز٘شُ ػشهب
تضسٗك ٍاوؼي DPT
تضسٗك ٍاوؼي DPT
تضسٗك ٍاوؼي DPT
تضسٗك ٍاوؼي DPT
تضسٗك ٍاوؼي DPT
تضسٗك ٍاوؼي dT
تضسٗك ٍاوؼي dT
تضسٗك ٍاوؼي dT
تضسٗك ٍاوؼي dT
تضسٗك ٍاوؼي dT
تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت B
تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت B
تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت B
تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت B
تضسٗك ٍاوؼي ّپبت٘ت B
تضسٗك ٍاوؼي MMR
تضسٗك ٍاوؼي MMR
تضسٗك ٍاوؼي MMR
تضسٗك ٍاوؼي MMR
تضسٗك ٍاوؼي MMR
دادى لغشُ خَساوٖ فلذاعفبل
دادى لغشُ خَساوٖ فلذاعفبل
دادى لغشُ خَساوٖ فلذاعفبل
دادى لغشُ خَساوٖ فلذاعفبل
دادى لغشُ خَساوٖ فلذاعفبل
بهداشت هدارس
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
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ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت داًؾآهَصاى
هشالجت اص ػالهت
هشالجت اص ػالهت
هشالجت اص ػالهت

سبلونداى
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٕ ػبلوٌذ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٕ ػبلوٌذ
ثشسػٖ ٍضؼ٘ت ػالهت هذدرَٕ ػبلوٌذ
آهَصؽ ثِ هذدرَٕ ػبلوٌذ
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فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي در عرصه ( )2بهذاشت جامعه
بررسي يضعيت سالمت كًدكان
تاريخ

امتياز

موضوع

مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي در عرصه ( )2بهذاشت جامعه
بررسي يضعيت مددجًيان تىظيم خاوًادٌ
تاريخ

امتياز

موضوع
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مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي بهذاشت جامعه
بررسي يضعيت سالمت داوشآمًزان ي سالمىدان
تاريخ

امتياز

موضوع

مالحظات و تأييذ مربي

فرم ثبت آمًزش بٍ مددجً
تاريخ

تشخيص

خالصه محتواي آموزشي و روش آموزش
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تأييذ و بازخورد مربي

عىاييه كىفراوس
تاريخ

موضوع و خالصه محتوا

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:
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امتياز

مالحظات و تأييذ مربي

جذول ارزشيابي دانشجو در طول دوره
هوارد ا رسشيببي

نوزه

كفبت ػوَهٖ داًـزَ

استبندارد
ً 2وشُ

كفبت اختلبكٖ داًـزَ

ً 12وشُ

تىبل٘ف دٍسُ

ً 3وشُ

اهتحبى پبٗبى ثخؾ

ً 3وشُ

جوع نوزه

 20نوزه

نظرات و پيشنهادات مربي

نظرات و پيشنهادات دانشجو

نوزه دانشجوي

امضاء

امضاء

27

هالحظبت

