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 هقزرات هَرد تَجِ:

ًظن ٍ دقت السم را داضتِ ثبضیذ. . در تکویل ایي دفتزچ1ِ  

ثِ عول آٍریذ.. ًْبیت سعی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى 2  

ستَى ًوزُ ًْبیی تَسظ هزثی تکویل هی گزدد.. 3  

جذاٍل هزثَعِ را رٍساًِ ثغَر غحیح پز کزدُ ٍ اس هزثی خَد ثخَاّیذ کِ قسوت هزثَعِ را تبییذ ًوبیذ.. 4  

پیطٌْبدات احتوبلی خَد ثِ هزثی یب هذیز گزٍُ هزثَعِ تحَیل دّیذ. ذُ را ثِ ّوزاُغفب دفتزچِ تکویل ضل. 5  

را ًشد خَد ًگِ داریذ. ٌِّگبم تحَیل یک کپی اس دفتزچ. 6  

( الشاهی هی ثبضذ.عذم استفبدُ اس ضلَار جیيسفیذ ٍ سجش تویش، ات) لجبط استفبدُ اس یًَیفَرم عجق هقزر. 7  

م استفبدُ اس سیَرآالت ٍ ًذاضتي آرایص الشاهی است.کَتبُ ًگْذاضتي ًبخي، عذ. 8  

َرد ثب ثیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوزاّبى ثیوبر هَرد اًتظبر است.ظ ضئًَبت اخالقی ٍ حزفِ ای در ثزخ. رعبیت ٍ حف9  

ثب کست اجبسُ اس هزثی هقذٍر خَاّذ ثَد. غزفب ٍ در ضزایظ خبظ فقظ خزٍج اس ّز یک اس  ثخص ّبی ثیوبرستبً. 11  

ُ تکویل دفتز چِ:ًحَ  

د را ارسیبثی ًوبییذ:لغفب در ستَى رٍسّبی هَرد ًظز ثز اسبط هعیبرّبی سیز هْبرت ّبی خَ  

(درغذ ًوز111ُاًجبم فزایٌذ ثِ عَر هستقل) :A 

درغذ ًوزُ 75)ظ داًطجَ ثب ّذایت هزثیاًجبم فزایٌذ تَس ( :B 

(درغذ ًوزُ 51)کوک داًطجَ اًجبم فزایٌذ تَسظ هزثی ثب  :C 

(درغذ ًوزُ 25ّذُ هْبرت خبظ)هطب  :D 

(عذم تعلق ًوزُ)هَارد  عذم هطبّذُ :E 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اس داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ ثِ ایي اّذاف ًبئل آیذ:

 ّذف کلی درط:

.آضٌبیی ثب هزاکش ثْذاضتی درهبًی ارائِ کٌٌذُ هزاقجت ّبی دٍراى ثبرداری1  

ار در راثغِ ثب ثبرداری. آضٌبیی ثب آهَسش ٍ هطبٍرُ هبدراى ثبرد2  

. ثزقزاری ارتجبط غحیح ثب هبدر ٍ خبًَاد3ُ  

. تطخیع هَارد غیز عجیعی ثب ًظبرت هزثی ٍ اًجبم هزاقجت ّب ٍ اقذاهبت هزثَعِ)ارجبع ٍ غیزُ(4  

. رعبیت هَاسیي اًسبًی، اخالقی ٍ اسالهی در قجبل هبدر، خبًَادُ ٍ کبرکٌبى5  

 اّذاف جشئی:

جبم دادُ ٍ هعبیٌبت عوَهی ٍ ضکوی را اًجبم دّذ..پذیزش هذدجَ را ا1ً  

.هعبیٌِ ٍاصیٌبل را ثزای تطخیع ضزٍع سایوبى ٍ هزاحل پیطزفت سایوبى اًجبم دّذ 2  

.ًسخِ ًَیسی کزدُ ٍ آسهبیطبت السم در دٍراى ثبرداری را درخَاست ًوبیذ.3  

. هَارد غیز عجیعی را تطخیع دادُ ٍ پیگیزی ًوبیذ. 4  

. آهَسش ّبی السم  در راثغِ ثب دٍراى ثبرداری را ثِ هبدر ٍ پذر ثذّذ ٍ آًبى را ثزای ایفبی ًقص ٍالذی آهبدُ ًوبیذ. 5  

. ٍرسش ّبی دٍراى ثبرداری را آهَسش دادُ ٍ ثِ هبدر ٍرسش ّبی آهبدگی ثزای سایوبى را ثیبهَسد.6  
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 تعداد موارد در طی هر روز کارآموزي
 

 شرح فعالیت

1روز  
 
 

8روز 3روز  روز  

4 

  5روز

 

روز 

6 

روز 

7 

روز 

8 

روز 

9 

ز رو

11 

روز 

11 

روز

ره 18
 نم

ش
ارز

 

 ارزشیابی مربی خود ارزيابی

A B C D E  

1 
گزفتي ضزح حبل ٍ ارسیبثی رٍاًی اجتوبعی ٍ فیشیکی 

هَرد  15هطبّذُ ٍ  5خبًن ثب ثبرداری عجیعی ) 25

هَرد غیز عجیعی 5عولی(ّوزاُ ثب آضٌبیی هختػز ثب   

                   

ر هعبیٌِ فیشیکی کبهل اعضبی هختلف ثذى ثب 15اًجبم  8

هبًَر لئَپَلذ 11ٍ حذاقل   

                   

تطکیل پزًٍذُ ٍ درخَاست آسهبیطبت رٍتیي یب السم  3

خبًن ثبردار 11ثزای   

                   

خبًن ثبردار 11تجَیش دارٍی هجبس ثزای  4                     

ًبلیش ٍ کطت ادرارًَثت آسهبیص آ 1-2درخَاست  5                     

هَرد سًََگزافی 1-2درخَاست  6                     

ثیوبر هطبّذُ 1-2را در  7 NST                     

ًَثت تست غلتیذى 1-2اًجبم  8  Roll over                    

تفسیز ٍ راٌّوبیی غحیح ثز اسبط جَاة سًََ یب  9

هَرد 3ل ارسیبثی جٌیي حذاق  

                   

هَرد اًذام تحتبًی اس ًظز ادم 11ثزرسی حذاقل  11                     

                    آهَسش ٍ تَضیح یک هَرد تست حزکت جٌیي 11

                    ارائِ آهَسضْبی هختلف کالط ثبرداری 12

هَرد 11تفسیز آسهبیطبت هزاجعیي در  13                     

                    ضزکت در جلسبت پزسص ٍ پبسخ 14



 

 

 

:ثیوبری کِ هزاقجت آى را اًجبم دادُ ایذ در ایي قسوت ثجت ًوبییذضذُ خَد را ثزای لغفب خالغِ فعبلیت ّبی اًجبم   

 

 

 ضزح فعبلیت ّبی پضٍّطی ٍ اًجبم غحیح تکبلیف:

 

 

 

 

 ًحَُ ارسضیبثی:

17ًوزُ ثخص:   

1:سص ٍ پبسخًوزُ پز  

1:ًوزُ اًجبم تکبلیف  

1ًوزُ تکویل دفتز:  

 

 

 اهضب داًطجَ               اهضب هزثی              اهضب هذیز گزٍُ                اهضب هعبٍى آهَسضی

 


