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 همذهِ

وتبثچِ پیؼ رٍی ؽوب، اثشاری ثزای ثجت فؼبلیت ّبی هختلف در هحیظ ّبی هختلف ثبلیٌی ٍ راٌّوبیی ثزای 

 یبدگیزی ٍ وغت حذالل ّبی هْبرتی در عی دٍرُ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی  اعت.

خَاّذ ثَد. اهیذ اعت ثب جذیت اس ایي ػالٍُ ثز آى در ثغیبری هَارد ایي وتبثچِ هؼیبری ثزای ارسیبثی ٍ پذیزػ 

 ٍعیلِ ثزای ارتمبی آهَسػ خَد ثْزُ گیزیذ.

 Log bookاّذاف تذٍیي 

 ووه ثِ داًؾجَ در جْت ثجت دلیك ٍ وبهل تجزثیبت ػلوی ٍ ػولی_

 ووه ثِ اعبتیذ ٍ هزثیبى در ارسیبثی رًٍذ آهَسػ ّز داًؾجَ  _

 ارسیبثی هیشاى هَفمیت آهَسػ داًؾجَیبىووه ثِ هغئَلیي آهَسػ گزٍُ هزثَعِ در  _

تأهیي اعالػبت هَرد ًیبس جْت ثزرعی هجوَػِ تجبرة ػولی ّز داًؾجَ ٍ تأییذ صالحیت ثبلیٌی اٍ در پبیبى  _

 ّز دٍرُ آهَسؽی

 اعتفبدُ اس ثزای ارسیبثی درٍى ٍ ثزٍى داًؾگبّی  _

 

 لَاًیي ٍ همشسات آهَصؿی

 ًوبیٌذ: داًؾجَ هَظف اعت هَارد سیز را رػبیت

 عجك سهبى تؼییي ؽذُ ثزای ٍرٍد ٍ خزٍج در ثخؼ حضَر یبثذ. .1

 سهبى تؼییي ؽذُ ثزای حضَر در ثزًبهِ ّبی آهَسؽی ٍ صزف چبی ٍ غذارا رػبیت ًوبیٌذ. .2

 در توبم جلغبت هزثَط ثِ وبرآهَسی یب وبرٍرسی در ػزصِ الشاهب حضَر یبثذ. .3

 وغت هجَس اس اعتبد هزثَعِ هیغز هی ثبؽذ.خزٍج اس ثخؼ یب ثیوبرعتبى تحت ّز ػٌَاى تٌْب ثب  .4

عبػبت غیجت داًؾجَ در ّز وبرآهَسی یب وبرٍرسی ثب تَجِ ثِ همزرات داًؾىذُ ٍ فمظ ثب وغت هجَس اس  .5

 اعتبد هزثَعِ هیغز هی ثبؽذ.

 
 

                                هَارد سیز را اس ًظز داؽتي پَؽؼ هٌبعت در ثخؼ رػبیت ًوبیٌذ: .6

 ی ظبّزی هتٌبعت ثب ؽأى ؽزػی ٍ ػزفی در هحیظ ثخؼآراعتگ _

 پَؽیذى رٍپَػ عفیذ ٍ اعَ وؾیذُ  _

 ِ عزهِ ای ثزای خبًن ّبهمٌؼ _

 ػذم اعتفبدُ اس ؽلَار جیي _

  هٌبعتپَؽیذى وفؼ  _

 اعتفبدُ اس اتیىت  _



 ػذم اعتفبدُ اس سیَر آالت ٍ آرایؼ صَرتوَتبُ ًگِ داؽتي ًبخي ٍ  _

 هزالجت اس ثیوبراى ٍ جلغبت آهَسؽی ثبیذ خبهَػ گزدد.تلفي ّوزاُ ٌّگبم  .7

 در ارتجبط ثب هزثی، پزعتبراى، عزپزعتبر ٍ عبیز تین درهبى احتزام ٍ ًشاوت را رػبیت ًوبیٌذ. .8

درصَرت ثزٍس هؾىل ثب وبروٌبى درّز ؽیفت حتوأ ثب اعتبد هزثَعِ ّوبٌّگی ؽَد ٍ اس ثزخَرد ثب وبروٌبى  .9

 .ثیوبرعتبى جذأ خَدداری ؽَد

 ّوىبری ٍ تؼبهل هٌبعت ٍ حزفِ ای ثب اػضبی تین درهبًی ثزلزار ًوبیٌذ. .11

 ثب عبیز داًؾجَیبى در صَرت لشٍم در هزالجت اس عبیز ثیوبراى ّوىبری ًوبیٌذ. .11

 ثب توبم ثیوبریبى ٍّوزاّبى، ثزخَرد ٍ رفتبر هٌبعت ثذٍى پزخبؽگزی ٍ درگیزی لفظی داؽتِ ثبؽذ. .12

 ًبهٌبعت ثپذیزد. اًتمبدات هٌغمی را ثذٍى ٍاوٌؼ .13

در حفظ ٍ ًگْذاری ٍ اعتفبدُ صحیح اس دعتگبُ ّب ٍ ٍعبیل درهبًی احغبط هغئَلیت داؽتِ ثبؽذ ٍ پظ اس  .14

  اعتفبدُ آًْب را در جبی خَد لزار دٌّذ.

 ٍظبیف هحَلِ را ثِ عَر صحیح، ثبدلت ٍ عزػت هٌبعت اًجبم دٌّذ. .15

 همزرات هزثَط ثِ ّز دٍ ثخؼ را رػبیت ًوبیٌذ. .16

 الجت اس ثیوبر ثبیذ احغبط هغئَلیت داؽتِ ثبؽذ.در هز .17

 جْت اجزای ّزگًَِ پزٍعیجز ٍ یب اعتفبدُ اس ٍعبیل اس هزثی یب هغئَل ثخؼ اجبسُ ثگیزد. .18

 در جْت ارتمبء عغح ػلوی ٍ ػولی تالػ ًوبیٌذ ثب: .19

 جوغ آٍری اعالػبت وبرثزدی در هَرد ثیوبری ّب اس هٌبثغ هختلف _

 ٍ هتؼذد در وٌفزاًظ ّبی داًؾجَیی ثِ وبرگیزی هٌبثغ جذیذ  _

 ؽزوت فؼبل ٍ در وٌفزاًظ ّبی داًؾجَیی _

 ؽزوت در ثحث گزٍّی ثب ػاللِ هٌذی ٍ اؽتیبق _

 ولیِ تىبلیف آهَسؽی خَد را ثِ هَلغ اًجبم ٍ در پبیبى دٍرُ ثِ اعتبد ثبلیٌی خَد تحَیل دٌّذ. .21

 :Log bookاصَل ولی تىویل 

 وبرآهَسی یب وبرٍرسی الشاهی اعت. اس ؽزٍع دٍرُ Log bookتىویل  _

ثب تأییذ  Log bookالذاهبت هزالجتی اًجبم ؽذُ ؽوب ثِ صَرت هغتمل ٍیب تحت ًظبرت خَد را در  ولیِ _

 اعتبد هزثَعِ ثبلیٌیب پزعتبر ثخؼ ثجت ًوبییذ.

 ، تىزار ثخؼ الشاهی خَاّذ ثَد.Log bookدر صَرت ػذم تىویل  _

_ Log book .را در توبهی اٍلبت در ثبلیي ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽیذ تب در هَلغ لشٍم اعالػبت در آى ثجت ؽَد 

 .در حفظ ٍ ًگْذاری آى وَؽب ثبؽیذ، صذٍر الوثٌی هوىي ًوی ثبؽذ _

 جذاٍل ثجت فؼبلیت در هحل اًجبم فؼبلیت تىویل گزدد. _

وِ ویفیت هغلَة داؽتِ اًذ هحبعجِ تؼذاد ول ّز یه اس فؼبلیت ّب در ّز درط ثز اعبط الذاهبتی  

 هیؾَد



درصَرتی وِ داًؾجَیی در اًجبم ّز یه اس فؼبلیت ّب ثِ حذ هغلَة ًزعذ، السم اعت آى را تىزار  

 ًوبیٌذ

 
 دانشجویان در محیط بالین نحوه پوشش        

لجبط داًؾجَیبى جْت ٍرٍد ثِ هحیغْبی آهَسؽی ثِ ٍیضُ هحیغْبی ثبلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی ثبیذ هتحذالؾىل 

 ثَدُ ٍ ؽبهل هجوَػِ ٍیضگیْبی سیز ثبؽذ:  

 رٍپَػ عفیذ ثلٌذ )درحذ ساًَ ٍ غیز چغجبى ثب آعتیي ثلٌذ(   -1

 عِ ثبؽذ.  رٍپَػ ثبیذ دارای آرم داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی هزثَ -2

 ّبی رٍپَػ ثبیذ در توبم هذت حضَر در هحیغْبی آهَسؽی ثِ عَر وبهل ثغتِ ثبؽذ.   توبهی دووِ -3

اعتفبدُ اس وبرت ؽٌبعبیی هؼتجز ػىغذار حبٍی )حزف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ػٌَاى، ًبم داًؾىذُ ٍ ًبم  -4

ّبی آهَسؽی الشاهی  رؽتِ( ثز رٍی پَؽؼ، در ًبحیِ عیٌِ عوت چپ در توبم هذت حضَر در هحیظ

 هیجبؽذ.  

 داًؾجَیبى خبًن ثبیذ توبهی عز، گزدى، ًَاحی سیز گزدى ٍ هَّب را ثب پَؽؼ هٌبعت ثپَؽبًٌذ.   -5

ؽلَار ثبیذ ثلٌذ هتؼبرف ٍ عبدُ ٍ غیز چغجبى ثبؽذ اعتفبدُ اس ؽلَارّبی جیي پبرُ ٍ ًظبیز آى در ؽبى حزف  -6

 پشؽىی ًیغت.  

 پَؽیذى جَراة عبدُ وِ توبهی پب ٍ عبق را ثپَؽبًذ ضزٍری اعت.   -7

 پَؽیذى جَراة ّبی تَری ٍ یب دارای تشییٌبت هوٌَع اعت.    -8

 وفؼ ثبیذ راحت ٍ هٌبعت ثَدُ، ٌّگبم راُ رفتي صذا ًذاؽتِ ثبؽذ.    -9

بی تٌذ ٍ سًٌذُ رٍپَػ، لجبط ٍ وفؼ ثبیذ راحت، تویش، هزتت ٍ در حذ هتؼبرف ثبؽذ ٍ ًجبیذ دارای رًگْ -11

 ًبهتؼبرف ثبؽذ.  

 اعتفبدُ اس ًؾبًِ ّبی ًبهزثَط ثِ حزفِ پشؽىی ٍ آٍیختي آى ثِ رٍپَػ، ؽلَار ٍ وفؼ هوٌَع هی ثبؽذ.   -11

اعتفبدُ ٍ در هؼزض دیذ لزار دادى ّزگًَِ اًگؾتز، دعتجٌذ، گزدى ثٌذ ٍ گَؽَارُ) ثِ جش حلمِ اسدٍاج  -12

 در هحیظ ّبی آهَسؽی هوٌَع هی ثبؽذ.(  

 اعتفبدُ اس دهپبیی ٍ صٌذل در هحیظ ّبی آهَسؽی ثجش اتبق ػول هوٌَع هی ثبؽذ.   -13

هٌظَس اص گشٍُ پضؿىی، ؿاغلیي دس حشف پضؿىی، داًذاًپضؿىی، داسٍػاصي، پشػتاسي، هاهایی، *

  تَاًثخـی، تْذاؿت، تغزیِ، پیشاپضؿىی، ػلَم پایِ ٍ فٌاٍسیْاي ًَیي هشتثظ تا ػلَم پضؿىی اػت.

 

   تْذاؿت فشدي ٍ هَاصیي آسایؾ دس هحیظ ّاي آهَصؿی وـَس 

ٍاثغتگبى ثِ حزف پشؽىی الگَّبی ًظبفت ٍ ثْذاؽت فزدی ّغتٌذ، لذا ثذٍى تزدیذ تویشی ظبّز ٍ ثْذاؽت  -1

 در هحیغْبی آهَسؽی ػلَم پشؽىی اس ضزٍریبت اعت.  



ًبخٌْب ثبیذ وَتبُ ٍ تویش ثبؽذ. آرایؼ ًبخٌْب ثب الن ٍ ثزچغجْبی ًبخي در ّز ؽىلی هوٌَع اعت. اعتفبدُ  -2

اس ًبخٌْبی هصٌَػی، وبؽت ًبخي ٍ ًبخي ثلٌذ هَجت افشایؼ ؽبًظ اًتمبل ػفًَت ٍ احتوبل آعیت ثِ 

 دیگزاى ٍ تجْیشات پشؽىی هیجبؽذ.  

 ٍر اس ؽئَى حزفِ پشؽىی هوٌَع هیجبؽذ.  آرایؼ عز ٍ صَرت ثِ صَرت غیز هتؼبرف ٍ د -3

ًوبیبى ًوَدى ّزگًَِ آرایؼ ثِ صَرت تبتَ ٍ یب  اعتفبدُ اس حلمِ یب ًگیي در ثیٌی یب ّز لغوت اس دعتْب ٍ  -4

 صَرت هوٌَع اعت.  

 ادٍولي ٍ ػغزّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حغبعیتشا در هحیغْبی آهَسؽی هوٌَع اعت.   -5

 

   ّاي آهَصؽ پضؿىی  هَاصیي سفتاس داًـدَیاى دس هحیظ

رػبیت اصَل اخالق حزفْبی، تَاضغ ٍ فزٍتٌی در ثزخَرد ثب ثیوبراى، ّوزاّبى ثیوبراى، اعتبداى، فزاگیزاى ٍ  -1

 وبروٌبى الشاهی اعت.  

صحجت وزدى در هحیغْبی آهَسؽی ثبیذ ثِ آراهی ٍ ثب ادة ّوزاُ ثبؽذ. ّز گًَِ ایجبد عز ٍ صذای ثلٌذ ٍ  -2

 وِ در ؽأى حزفِ پشؽىی ًیغت، هوٌَع اعت.   یب ثز سثبى راًذى ولوبت

 اعتؼوبل دخبًیبت در ولیِ سهبًْبی حضَر فزد در هحیغْبی آهَسؽی هوٌَع هیجبؽذ.   -3

جَیذى آداهظ ٍ ًظبیز آى در آسهبیؾگبّْب، عبلي وٌفزاًظ، راًذ ثیوبراى ٍ در حضَر اعبتیذ، وبروٌبى ٍ  -4

 ثیوبراى هوٌَع هیجبؽذ.  

در سهبى حضَر در والعْب، آسهبیؾگبّْب ٍ راًذ ثیوبراى، تلفي ّوزاُ ثبیذ خبهَػ ثَدُ ٍ در عبیز سهبًْب،  -5

 اعتفبدُ اس آى ثِ حذ ضزٍرت وبّؼ یبثذ.  

 ّزگًَِ ثحث ٍ ؽَخی در هىبًْبی ػوَهی هزتجظ ًظیز آعبًغَرّب، وبفی ؽبپْب ٍ رعتَراًْب هوٌَع هیجبؽذ.   -6

   ًظاست تش اخشا ٍ پیگیشي هَاسد تخلف آئیي ًاهِ 

ًبهِ در ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی ٍ عبیز هحیغْبی آهَسؽی ػلَم ٍاثغتِ  ًظبرت ثز رػبیت اصَل ایي آئیي -1

پشؽىی ثبلیٌی ثز ػْذُ هؼبٍى آهَسؽی ثیوبرعتبًْب، هذیز گزٍُ، رئیظ ثخؼ ٍ وبرؽٌبعبى آهَسؽی ٍ 

 داًؾجَیی ٍاحذ هزثَعِ هیجبؽذ.  

ثِ افزادی وِ اخالق حزفْبی ٍ اصَل ایي آئیٌٌبهِ را رػبیت ًٌوبیٌذ اثتذا تذوز دادُ هیؾَد ٍ در صَرت  -2

 اصزار ثز اًجبم تخلف ثِ ؽَرای اًضجبعی داًؾجَیبى ارجبع دادُ هیؾًَذ.  

 

 اسصیاتی ًحَُ اًدام الذام

Aهغلَة: 

Bهتَعظ : 

Cًیبس ثِ توزیي ثیؾتز: 



تبییذ الي ثَن تَعظ اعتبد هزثَعِ، الن ثَي جْت ثزرعی ٍ تبییذ ًْبیی ثِ پظ اس اتوبم وبراهَسی ٍ *** 

 هذیز گزٍُ هبهبیی تحَیل دادُ ؽَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واسؿٌاػی اسؿذ هاهایی )ولیِ گشایـْا(  

    1فیضیَپاتَلَطي   تؼذاد ٍاحذ:  ًام دسع:

  

 سدیف   فؼالیت ّا   تؼذاد    تاییذ اػتاد  

            
 1 اخز ؿشح حال اص تیواس تؼتشي دس تخـْاي داخلی   4  

            
  4 

اًدام هؼایٌِ فیضیىی دس تیواس تؼتشي دس تیواسي ّاي 

 داخلی  
2 

            
  4 

تفؼیش آصهایـات هشتَط تِ تیواسي ّاي داخلی دس 

 3 تخـْاي داخلی  

            
  3 

تفؼیش آصهایـات هشتَط تِ تیواسي ّاي داخلی دس 

 تخـْاي هاهائی ٍ لیثش  
4 

            
  3 

تشسػی ٍ تـخق ػالئن غیشعثیؼی اٍلیِ دس تیواسي ّاي 

 5 یا تیواس تؼتشي(   caseّاي داخلی دس تاسداسي)تِ كَست 

            
  2 

هـاٍسُ ٍ آهَصؽ دس هَسد تیواسیْاي داخلی دس هاهائی دس 

 یا تیواس تؼتشي(   Caseصًاى تاسداس)تِ كَست 
6 

            
  4 

هـاٍسُ ٍ آهَصؽ لثل ٍ حیي تاسداسي دس صًاى هثتال تِ 

 7 یا تیواس تؼتشي(   caseتیواسیْاي داخلی)تِ كَست 

            
  4 

تدَیض سٍؽ پیـگیشي اص تاسداسي هٌاػة خْت 

یا تیواس  Caseصًاًوثتال تِ تیواسیْاي داخلی)تِ كَست 

 تؼتشي(  

8 

 
 

 

 

 



 

 واسؿٌاػی اسؿذ هاهایی )ولیِ گشایـْا(  

   1ًام دسع: ؿٌاخت ًَصاداى ًیاصهٌذ تِ هشالثت ّاي ٍیظُ تؼذاد ٍاحذ: 

  سدیف  فؼالیت ّا تؼذاد    تاییذ اػتاد

  1  
 1  پزیشؽ ًَصاد دس هَلغ اًتمال اص صایـگاُ یا اتاق ػول 

 اًدام هؼایٌِ فیضیىی ٍ ػلثی اٍلیِ ًَصاد    1  

  ) تؼییي ػي حاهلگی ٍتشسػی سفلىؼْاي ًَصاد (
2 

  1  
 3  تؼییي تٌاػة ٍصى صهاى تَلذ تِ ػي حاهلگی

  1  
 4  اًدام  هشالثت اص ًَصاد تا دس ًظش گشفتي خٌثِ ّاي هختلف هشالثت تىاهلی 

  1  
 5  اًدام الذاهات الصم خْت پیـگیشي اص ّیپَ تشهی ٍ ّیپشتشهی دس ًَصاد

ؿٌاخت ػالئن ٍ ًـاًِ ّاي غیشعثیؼی دس ًَصاد )ػیاًَص، ػالین دیؼتشع   1  

  تٌفؼی، تة ٍ تـٌح،ایىتش، ّیپَتشهی ٍ آپٌِ( ٍ اًدام  الذاهات  الصم 
6 

  1  
 7  دس ًَصاد هثتال تِ دیؼتشع تٌفؼی RDS Score تؼییي

   1 
 8  اوؼیظى سػاًی تِ ًَصاد 

  
 1 

 9  هَاسد ًیاصاًدام ػاوـي  دس ًَصاداى دس 

  

تش لشاسي پَصیـي هٌاػة دس ًَصاد دس خالل پشٍػیدشّاي هختلف دسهاًی ٍ  1 

 10  تـخیلی 

 

 1 
 11  ٍكل ًَصاد تِ دػتگاُ پالغ اوؼیوتش ٍ اًدام هشالثت هشتَعِ 

  
 1 

 12  آؿٌائی تا  ًحَُ ػولىشد ٍ تىٌیه ّاي تغییش هذ دػتگاُ ًٍتیالتَس 

  اًدام تغزیِ ًَصاداى تشم  ٍ پشُ تشم    1  
13 

 14  عثك دػتَس TPNتْیِ هحلَلْاي   1  

 15  آهادُ وشدى ٍ دادى داسٍّاي تدَیض ؿذُ   1  

 16  اػتفادُ اص اًفَصیَى پوپ دس ًَصاد  1  

  %  تا ٍ تذٍى الىتشٍلیت 10% ٍ 5/7هحاػثِ ٍ تْیِ ػشم ّاي   1  
17 



 18  تٌظین لغشات ػشم تا هیىشٍػت ٍ اًفَصیَى پوپ   1  

  1  
 اسػال ًوًَِ آصهایـات تا  تىٌیه كحیح   

  )ًحَُ گزاؿتي تگ ادساسي سا ػوال ًـاى دّذ.(
19 

  پیگیشي خَاب آصهایـات ،  ؿٌاػایی ٍ گضاسؽ هَاسد غیش عثیؼی   1  
20 

 21  هشالثت اص ًَصاد تحت فتَ تشاپی ٍ/ یا  تؼَیض خَى ؿذُ   1  

 22  حوایت ػاعفی اص خاًَادُ ًَصاد تیواس ٍ یا هثتال تِ ًاٌّداسي هادسصادي   1  

 23  تِ واس گیشي هؼیاسّاي پیـگیشي اص ػفًَتْاي تیواسػتاًی  1  

 24  اسائِ عشح آهَصؽ تِ تیواس )پوفلت، تَولت، پَػتش(   1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واسؿٌاػی اسؿذ هاهایی )گشایؾ تْذاؿت تاسٍسي(

: تْذاؿت هادس ٍ وَدن تؼذاد  2ًام دسع: واسآهَصي تْذاؿت تاسٍسي  

  ٍاحذ                 5/0ٍاحذ: 

 سدیف   فؼالیتْا    تؼذاد    تاییذ اػتاد  

               
 1 اًدام هـاٍسُ لثل اص تاسداسي    6     

               
  6 

 2 تـىیل پشًٍذُ هشالثت تاسداسي   

               
  6 

 3 اًدام هشالثت دس عَل دٍسُ تاسداسي   

               
  6 

 4 اسایِ هشالثت تؼذ اص صایواى دس هادساى  

               
  6 

 5 تـىیل پشًٍذُ  هشالثت اص وَدن   

               

  6 

اسایِ هشالثت اص وَدن دس صهیٌِ سؿذ ٍ تىاهل ٍ اًدام 

 هـاٍسُ تغزیِ وَدن دس ولیِ ػٌیي   
6 

               

  6 
 7 اًدام  هـاٍسُ ؿیش دّی  

               

  6 
 8 آهَصؽ ٍالذیي تشاي هشالثت اص وَدن   

               

  3 

اًدام هـاٍسُ تٌظین خاًَادُ دس اػتفادُ وٌٌذُ خذیذ ٍ اسایِ 

 ولیِ هشالثتْاي هشتَعِ   
9 

               

  3 

اًدام هـاٍسُ تٌظین خاًَادُ دس اػتفادُ وٌٌذُ لذیوی ٍ 

 اسایِ ولیِ هشالثتْاي هشتَعِ   

               

  4 

اسایِ خذهات غشتالگشي ػشعاى پؼتاى ٍ تفؼیش ًتایح 

 تؼت ّا ٍ اسائِ گضاسؽ وتثی  
10 

               

  2 

اسایِ خذهات غشتالگشي دّاًِ سحن ٍ تفؼیش ًتایح تؼت ّا ٍ 

 اسائِ گضاسؽ وتثی  
11 

 

 

 

 

 

 



 واسؿٌاػی اسؿذ هاهایی )گشایؾ تْذاؿت تاسٍسي(

 

ًام دسع: واساهَصي تْذاؿت تاسٍسي  

 تؼذاد ٍاحذ: یه           

 سدیف  فؼالیتْا  تؼذاد    تبییذ اعتبد

     1 

  

 تاصدیذ اص هشوض تْذاؿت اػتاى خْت: 

آؽٌبیی ثب عبختبر عبسهبًی ٍ  ولیِ ٍاحذّبی هزتجظ ثب عالهت ثبرٍری) ٍاحذ آهَسػ  

ٍ اسائِ ثْذاؽت، هؾبروت هزدهی، هذارط ، رٍاى، تغذیِ، هجبرسُ ثب ثیوبری ّب(   

   گضاسؽ وتثی

1 

 ؿشوت دس خلؼِ تَخیْی واسؿٌاع ٍاحذ ػالهت خاًَادُ ٍ خوؼیت خْت:   1     

آؽٌبیی ثب رعبلت ، هبهَریت ٍ ثزًبهِ ّبی ٍاحذ عالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت )عالهت 

ًحَُ عزاحی ٍ   –هیبًغبالى ٍ عبلوٌذاى(  –ثبرٍری عبلن  –وَدن عبلن  –هبدراى 

 ٍ اسایِ گضاسؽ وتثی   هحتَی ثزًبهِ تفصیلی  

2 

 ؿشوت دس خلؼِ تَخیْی واسؿٌاع ٍاحذ گؼتشؽ خْت:    1     

آؽٌبیی ثب رعبلت ، هبهَریت ٍ ثزًبهِ ّبی ٍاحذ عالهت گغتزػ ٍ تبهیي ًیزٍی اًغبًی   

ًحَُ عزاحی ٍ   –در سهیٌِ جبیگبُ حزفِ ای ٍ ٍظبیف هبهبیی در عیغتن ثْذاؽتی 

 ٍ اسایِ گضاسؽ وتثی   هحتَی ثزًبهِ تفصیلی، هبهبیی حبؽیِ ؽْز ٍ تحَل ًظبم  

3 

  لثل اص اصدٍاج خْت: تاصدیذ اص هشاوض هـاٍسُ 1     

آهَسػ سٍجیي در والط ّبی لجل اس  -آؽٌبیی ثب فؼبلیتْبی هزوش هؾبٍرُ اسدٍاج  

ٍ اسائِ گضاسؽ آؽٌبیی ثب فزآیٌذ هؾبٍرُ صًتیه ٍ غزثبلگزی تبالعوی     –اسدٍاج

   وتثی

4 

تاصدیذ ٍ آؿٌایی تا هشوض هـاٍسُ سفتاس ّاي پش خغش ٍ اسایِ خذهات هاهایی تِ  1     

 صًاى آػیة پزیش دس آى هشوض  

5 

    
 6 هـاّذُ اكَل ثثت ٍ گضاسؽ دّی دس ٍاحذ ػالهت خاًَادُ  ٍ فشهْاي هشتَعِ:  

 
1 

  اعتخزاج ؽبخصْبی ثْذاؽت خبًَادُ 

 
1 

   ارایِ گشارػ وبراهَسی 

اسائِ تشًاهِ ػولیاتی تش اػاع هغالؼات ٍ آهاسّاي اػتاًی تشاي یه هـىل   1 

 هشتَط تِ ٍاحذ ػالهت خاًَادُ  ٍ اسایِ گضاسؽ ؿفاّی ٍ وتثی  

7 

 8 تاصدیذ ٍ اسایِ گضاسؽ اص ػیؼتن اسایِ خذهت تْذاؿتی دس خاًِ تْذاؿت   1 



 واسؿٌاػی اسؿذ هاهایی )گشایؾ تْذاؿت تاسٍسي(

 

 

  َدواى ٍ هؼائل وَدواى اػتثٌائی  تیواسیْاي و واساهَصيًام دسع: 

 ٍاحذ   5/0تؼذاد ٍاحذ: 

 سدیف  فؼالیتْا  تؼذاد   تاییذ اػتاد

      

   1 

 تاصدیذ اصیىی اص هذاسع خاف ًاتیٌایاى خْت:  

  ثبستَاًی وَدوبى ًبثیٌب ٍ عخت ثیٌب   هؾبّذُ ًحَٓ  آهَسػ ٍ  -

 ارسیبثی هؾىالت ثْذاؽتی  وَدوبى ًبثیٌب ٍ عخت ثیٌب   -

هصبحجِ ثب پزعٌل هزوش هذوَر ٍ در صَرت حضَر ٍالذیي وَدوبى در هَرد هؾىالت ٍ  -

ٍ اسائِ گضاسؽ وتثی اص حضَس دس هشوض  هَاًغ هَجَد در تَاًجخؾی وَدوبى ًبثیٌب ٍ عخت ثیٌب

   هزوَس

١ 

      

   1 

 تاصدیذ اصیىی اص هذاسع خاف ًاؿٌَایاى خْت : 

 هؾبّذُ ًحَٓ ثبستَاًی آًْب ٍ هؾبروت در ثبستَاًی وَدوبى ًبؽٌَا ٍ عخت ؽٌَا    -

 ارسیبثی هؾىالت ثْذاؽتی  وَدوبى ًبؽٌَا ٍ عخت ؽٌَا   -

هصبحجِ ثب پزعٌل هزوش هذوَر ٍ در صَرت حضَر ٍالذیي وَدوبى در هَرد هؾىالت ٍ  -

ٍ اسائِ گضاسؽ وتثی اص حضَس دس هشوض  تَاًجخؾی وَدوبى ًبؽٌَا ٍ عخت ؽٌَا هَاًغ هَجَد در

 هزوَس 

2 

      

   1 

  تاصدیذ اصیىی اص هذاسع خاف ػمة هاًذگاى رٌّی خْت : 

 هؾبّذُ ًحَٓ ثبستَاًی آًْب ٍ هؾبروت در ثبستَاًی وَدوبى هؼلَل   -

 ارسیبثی هؾىالت ثْذاؽتی  وَدوبى هؼلَل   -

پزعٌل هزوش هذوَر ٍ در صَرت حضَر ٍالذیي وَدوبى در هَرد هؾىالت ٍ هصبحجِ ثب  -

 ٍ اسائِ گضاسؽ وتثی اص حضَس دس هشوض هزوَس  هَاًغ هَجَد در تَاًجخؾی وَدوبى هؼلَل

3 

      

 1 

   

  تاصدیذ اصیىی اص هذاسع خاف  هؼلَلیي خؼوی حشوتی خْت : 

 هؾبّذُ ًحَٓ ثبستَاًی آًْب ٍ هؾبروت در ثبستَاًی وَدوبى هؼلَل   -

 ارسیبثی هؾىالت ثْذاؽتی  وَدوبى هؼلَل   -

هصبحجِ ثب پزعٌل هزوش هذوَر ٍ در صَرت حضَر ٍالذیي وَدوبى در هَرد هؾىالت ٍ  -

 ٍ اسائِ گضاسؽ وتثی اص حضَس دس هشوض هزوَس  هَاًغ هَجَد در تَاًجخؾی وَدوبى هؼلَل

4 

       

1 

    خْت: تاصدیذ اصیىی اص هشاوض تَاًثخـی  ٍاتؼتِ تِ تْضیؼتی

  هؾبّذُ ًحَٓ ثبستَاًی اختالالت گفتبری   -

هصبحجِ ثب پزعٌل هزوش هذوَر ٍ در صَرت حضَر ٍالذیي وَدوبى در هَرد  -

ٍ اسائِ گضاسؽ  هؾىالت ٍ هَاًغ هَجَد در تَاًجخؾی وَدوبى ًیبسهٌذ ثِ هزالجت خبؿ 

 وتثی اص حضَس دس هشوض هزوَس  

5 

   تاصدیذ اصیىی اص هشاوض تَاًثخـی  ٍاتؼتِ تِ ّالل احوش خْت: 1    

 هؾبّذُ ًحَٓ ثبستَاًی وَدوبى جغوی حزوتی    -

ٍ اسائِ  هؾبّذُ ًحَٓ  عبخت اًَاع اٍرتَس ، پزٍتش ، ثزیظ  -

 گضاسؽ وتثی اص حضَس دس هشوض هزوَس 

6 



 اسؿذ هاهایی )گشایؾ تْذاؿت تاسٍسي(واسؿٌاػی  

    

 ًام دسع: تیواسیْاي اسثی ٍ هـاٍسُ طًتیه  

   5/0تؼذاد ٍاحذ:

 سدیف  فؼالیتْا  تؼذاد   تاییذ اػتاد

        
10 

2ؿشوت دس خلؼات هـاٍسُ طًتیه )حذالل دس  هشوض خذاگاًِ( ٍ اًدام  

هـاٍسُ تحت ًظش پضؿه هشوض ٍ  اسائِ گضاسؽ وتثی اص هَاسد هـاّذُ ؿذُ 

 ؿاهل:

 گشفتي ٍ ثثت ؿشح حال -

 تشػین ؿدشُ ًاهِ -

 تؼییي الگَي ٍساثت تیواسي ػؼی دس تـخیق -

 هحاػثِ ي سیؼه ٍ اسائِ ساُ واس ّاي هَخَد -

١ 

 تاصدیذ اصآصهایـگاُ طًتیه خْت: 1     

اًدام سئَع آصهایؾ ّاي اًدام ؿذُ دس دٍ تخؾ هَلىَلی ٍ  هـاّذُ 

 ػیتَطًتیه آصهایـگاُ طًتیه

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


