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 هقررات هَرد تَجِ:

ًظن ٍ دقت الزم را داضتِ ببضیذ.. در تکویل ایي دفترچِ 1  

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

ستَى ًورُ ًْبیی تَسط هربی تکویل هی گردد.. 3  

طِ را تبییذ ًوبیذ.جذاٍل هربَطِ را رٍزاًِ بطَر صحیح پر کردُ ٍ از هربی خَد بخَاّیذ کِ قسوت هربَ. 4  

پیطٌْبدات احتوبلی خَد بِ هربی یب هذیر گرٍُ هربَطِ تحَیل دّیذ. طفب دفترچِ تکویل ضذُ را بِ ّوراُل. 5  

را ًسد خَد ًگِ داریذ. ٌِّگبم تحَیل یک کپی از دفترچ. 6  

لساهی هی ببضذ.( اعذم استفبدُ از ضلَار جیيسفیذ ٍ سبس تویس، ات) لببس استفبدُ از یًَیفَرم طبق هقرر. 7  

کَتبُ ًگْذاضتي ًبخي، عذم استفبدُ از زیَرآالت ٍ ًذاضتي آرایص الساهی است.. 8  

َرد بب بیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوراّبى بیوبر هَرد اًتظبر است.ظ ضئًَبت اخالقی ٍ حرفِ ای در برخ. رعبیت ٍ حف9  

بب کسب اجبزُ از هربی هقذٍر خَاّذ بَد. صرفب ٍ در ضرایط خبظ فقط خرٍج از ّر یک از  بخص ّبی بیوبرستبً. 11  

چِ: ًحَُ تکویل دفت  

د را ارزیببی ًوبییذ:لطفب در ستَى رٍزّبی هَرد ًظر بر اسبس هعیبرّبی زیر هْبرت ّبی خَ  

(درصذ ًور111ُاًجبم فرایٌذ بِ طَر هستقل) :A 

درصذ ًورُ 75)ط داًطجَ بب ّذایت هربیاًجبم فرایٌذ تَس ( :B 

(درصذ ًورُ 51)کوک داًطجَ هربی بب اًجبم فرایٌذ تَسط  :C 

(درصذ ًورُ 25هطبّذُ هْبرت خبظ)  :D 

(عذم تعلق ًورُ) ٍ هطبرکت عذم هطبّذُ :E 



 

 از داًشجَ اًتظار هی رٍد در پایاى دٍرُ بِ ایي اّذاف ًائل آیذ:

 

 ّذف کلی درس:

ٍ خذهات بْذاشت جاهعِ هربَطِ کِ جس ٍظایف اصلی هاهاّاست. رسیذى بِ هْارت در ارائِ خذهات بْذاشت بارٍری، هادر ٍ کَدک، تٌظین خاًَادُ   

 ّوچٌیي تشخیص هشکالت هَجَد در هَرد ایي خذهات ٍ ًیس ارائِ راُ حل برای آى ّا.

 اّذاف جسئی:

 خذهات بْذاشت بارٍری ٍ هادر ٍ کَدک ٍ تٌظین خاًَادُ ٍ بْذاشت جاهعِ را  حیطِ حرفِ هاهایی ارائِ دّذ. 

 
 

 

 79بیوبري ّبي سًبى  کذ درس  داًطجَ ٍ ارسضیببی هزبی درکبرآهَسيببلیٌی  برتْبيفزم ثبت هْ

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:            هحل کبرآهَسي:                    ًبم هزبی :               ضزٍع ٍ خبتوِ کبرآهَسي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ف
ردي

 

ف
ردي

 

 تعداد موارد در طي هر روز كارآموزي

 

اليتشرح فع  

 1روز

 

روز  3روز 2روز

4 

 5روز

 

روز 

6 

روز 

7 

روز 

8 

روز 

9 

روز 

11 

روز 

11 

ارزش 

 نمره

 ارزشيابي مربي خود ارزيابي
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هَرد در بخص  6تطکیل پزًٍذُ بزاي هزاجعِ کٌذگبى جذیذ  1
 تٌظین خبًَادُ

                  

                   هعبیٌِ فیشیکی هزاجعِ کٌٌذگبى 2

                   هَرد4اًجبم اسویز دّبًِ رحن  3

                   هَرد 4خَاًذى ٍ تفسیز ًتیجِ اسویز  4

-هَرد سبیز هطبٍرُ 3هَرد ٍ  2ادُ اًجبم هطبٍرُ تٌظین خبًَ 5

 ّب

                  

                   هَرد 5پیطگیزي اس ببرداري اس ّز کذام ارائِ رٍش هٌبسب  6

                   هَرد 8الی  6گذاردى آي یَ دي  7

                   هَرد 1خبرج کزدى آي یَ دي   8

 2آهَسش فزدي یب گزٍّی ٍ ادارُ کالس تٌظین خبًَادُ  9
 هَرد

                  

                   تْیِ پوفلت یب بَکلت در هَرد تٌظین خبًَادُ یک هَرد 11

                   بکبرگیزي سًجیزُ سزهب در ٍاکسیٌبسیَى 11

                   بکبرگیزي اغَل آسپتیک در ٍاکسیٌبسیَى 12

                   ٍاکسیٌبسیَى غحیح  ٍ تشریق اًَاع ٍاکسي 13

14 
هَرد ٍاکسي بزاي کَدکبى اس ّز ًَع  18تشریق تجَیش ٍ 

 هَرد  3ٍاکسي 

                  

                   هَرد 2ٍاکسیٌبسیَى کشاس هبدراى ببردار  15

16 
بزًبهِ ریشي ٍاکسیٌبسیَى بزاي کَدکبًی کِ بِ هَقغ 

 ٍاکسي دریبفت ًکزدُ اًذ

                  



 

                   َىتطخیع هَارد هٌغ ٍاکسیٌبسی 17

18 
تطخیع  ٍ اجزاي غحیح در تجَیش هقذار ٍ ًَع  ٍاکسي در 

 کَدک ٍ بشرگسبل

                  

                   هَرد 3سبل  5تطکیل پزًٍذُ جذیذ بزاي کَدکبى سیز  19

                   هَرد 11تَسیي ٍ اًذاسُ گیزي قذ ٍ دٍر سز کَدک  21

                   هَرد 11رست هٌحٌی رضذ  تزسین د 21

                   هَرد 11بزًبهِ ریشي بزا فَاغل هزاقبت کَدک  22

                   هَرد 2تطخیع اًحزافبت رضذ ٍ تَضیح بِ هبدر  در  23

                   هَرد 3آهَسش ضیز دّی غحیح اس پستبى  هبدر  24

25 
 2هَرد تب  2هَرد تب یک سبلگی ٍ  2لی آهَسش تغذیِ تکوی

 سبلگی

                  

                   هَرد 1آهَسش تغذیِ بب ضیز کوکی در  26

                   هَرد 2سبل   2آهَسش تغذیِ غحیح کَدک ببالي  27

28 

هَرد  1هَرد اسْبل،  1تطخیع ، اًجبم بزًبهِ هزاقبتی در 
 1هَرد افت قٌذ خَى ٍ  1د بزفک، هَر 1بیوبري تٌفسی، 

 هَرد تب 

                  

                   هَرد 2تطکیل پزًٍذُ بزاي هبدر ببردار جذیذ  29

                   هَرد 5اًذاسُ گیزي قذ ٍ ٍسى ٍ فطبرخَى  31

                   هَرد 5هعبیٌبت فیشیکی ٍ لئَپَلذ  31

                   هَرد FHR   ٍTPR 5 کٌتزل  32

                   هَرد 5درخَاست آسهبیطبت رٍتیي  33

                   هَرد 2آهَسش خَد هزاقبتی بزاي هبدر ببردار  34

                   هَرد 1-2اًجبم آهَسش گزٍّی بزاي هبدراى ببردار  35

36 
بِ دًذاًپشضک تَجِ بِ بْذاضت دّبى ٍ دًذاى ٍ ارجبع هبدر 

 هَرد 2در هَرد لشٍم 

                  

                   هَرد 2راٌّوبیی در خػَظ ٍاکسیٌبسیَى کشاس هبدر ببردار  37

                   هعبیٌِ پستبى 38

39 
تطخیع حبهلگی پز خطز ٍ ارجبع بِ هتخػع یب 

 هَرد 1-2بیوبرستبى 

                  

                   هَرد 1-2سًََ گزافی  در خَاست 41

                   هَرد  5بزًبهِ ریشي بزاي فَاغل هزاجعِ  41
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 ضرح فعبلیت ّبی پژٍّطی ٍ اًجبم صحیح تکبلیف:

 

 ًحَُ ارزضیببی:
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1:ًورُ پرسص ٍ پبسخ  

1:ًورُ اًجبم تکبلیف  

1ل دفتر:ًورُ تکوی  
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