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 هقزرات هَرد تَجِ:

دقت السم را داؽتِ ببؽیذ. ًظن ٍ. در تکویل ایي دفتزچِ 1  

بِ عول آٍریذ.. ًْبیت ععی ٍ تالػ خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى 2  

عتَى ًوزُ ًْبیی تَعط هزبی تکویل هی گزدد.. 3  

جذاٍل هزبَطِ را رٍساًِ بطَر فحیح پز کزدُ ٍ اس هزبی خَد بخَاّیذ کِ قغوت هزبَطِ را تبییذ ًوبیذ.. 4  

پیؾٌْبدات احتوبلی خَد بِ هزبی یب هذیز گزٍُ هزبَطِ تحَیل دّیذ. بِ ّوزاُطفب دفتزچِ تکویل ؽذُ را ل. 5  

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

( الشاهی هی ببؽذ.عذم اعتفبدُ اس ؽلَار جیيعفیذ ٍ عبش تویش، ات) لببط اعتفبدُ اس یًَیفَرم طبق هقزر. 7  

بدُ اس سیَرآالت ٍ ًذاؽتي آرایؼ الشاهی اعت.کَتبُ ًگْذاؽتي ًبخي، عذم اعتف. 8  

َرد بب بیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوزاّبى بیوبر هَرد اًتظبر اعت.ظ ؽئًَبت اخالقی ٍ حزفِ ای در بزخ. رعبیت ٍ حف9  

بب کغب اجبسُ اس هزبی هقذٍر خَاّذ بَد. فزفب ٍ در ؽزایط خبؿ فقط خزٍج اس ّز یک اس  بخؼ ّبی بیوبرعتبً. 11  

ل دفتز چِ:ًحَُ تکوی  

د را ارسیببی ًوبییذ:لطفب در عتَى رٍسّبی هَرد ًظز بز اعبط هعیبرّبی سیز هْبرت ّبی خَ  

(درفذ ًوز111ُاًجبم فزایٌذ بِ طَر هغتقل) :A 

درفذ ًوزُ 75)ط داًؾجَ بب ّذایت هزبیاًجبم فزایٌذ تَع ( :B 

(درفذ ًوزُ 51)کوک داًؾجَ اًجبم فزایٌذ تَعط هزبی بب  :C 

(درفذ ًوزُ 25برت خبؿ)هؾبّذُ هْ  :D 

(عذم تعلق ًوزُ)هَارد  عذم هؾبّذُ :E 

 

 



 

 اس داًؾجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ بِ ایي اّذاف ًبئل آیذ:

 

 ّذف کلی درط:

 آؽٌبی بب هعبیٌبت ٍ هزاقبت ّبی ًَساداى عبلن ٍ غیز طبیعی ٍ دادى آهَسػ بِ هبدر

 اّذاف جشئی:

هَرد ًَساداى عبلن ٍ پزخطز در بخؼ ّبی پظ اس سایوبى ٍ ًَساداى بیوبرعتبى ّبی آهَسؽی را اًجبم دّذ. هعبیٌبت، هزاقبت ّب ٍ تجَیشات در  
 

 

 

 

 35، کد درسدرکارآموزي نوزاداندانشجو و ارزشیابی مربی بالینی  مهارتهاي ثبت فرم

 شروع و خاتمه کارآموزي:           نام مربی :            محل کارآموزي:      نام و نام خانوادگی دانشجو:            
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 ارزشیابی مربی خود ارزيابی

A B C D E  

هَرد هعبیٌِ فیشیکی ًَساد  11 1                     

هَرد ؽیز دّی اس پغتبى 2آهَسػ  2                     

                    ااًجبم یک هَرد ؽغتؾَی هعذُ ًَساد بب کبتتز هعذُ 3

                    اًجبم یک هَرد گبٍاص بب کبتتز هعذُ 4

هعذُ اًجبم یک هَرد الٍاص بب کبتتز 5                     

هَرد 3اًذاسُ گیزی ٍسى در  6                     

هَرد 2حوبٍ ٍ پَؽبًذى لببط ٍ گزم ًگْذاؽتي ٍی  7                     

هَرد 3هزاقبت اس ًَساد عبلن  8                     

هَرد 2هزاقبت اس ًَساد ًبرط  9                     

هَرد 3ساد در اًکَببتَر هزاقبت اس ًَ 11                     

هَرد )سردی ٍ عٌذرم  2هزاقبت اس ًَساد پز خطز  11

 دیغتزط تٌفغی( 

                   

هَرد 3هحبعبِ دارٍیی ٍ اجزای تجَیش پشؽک  12                     

هَرد 1ٍفل عزم  13                     

هَرد 11زیک اًذاسُ گیزی ّبی آًتزٍ پَهت 14                     

                    آهَسػ بِ هبدر در هَرد ًحَُ تجَیش دارٍ بِ ًَساد 15

                    اًجبم هعبیٌِ تزخیـ ًَساد 16



 

 

:بیوبری کِ هزاقبت آى را اًجبم دادُ ایذ در ایي قغوت ثبت ًوبییذذُ خَد را بزای ؽلطفب خالفِ فعبلیت ّبی اًجبم   

 

 

 ؽزح فعبلیت ّبی پضٍّؾی ٍ اًجبم فحیح تکبلیف:

 

 

 ًحَُ ارسؽیببی:

17ًوزُ بخؼ:   

1:ًوزُ پزعؼ ٍ پبعخ  

1:ًوزُ اًجبم تکبلیف  

1ًوزُ تکویل دفتز:  

 

 

اهضب هذیز گزٍُ                اهضب هعبٍى آهَسؽی          اهضب داًؾجَ               اهضب هزبی      

آهَسػ ٍاکغیٌبعیَى ، تغذیِ، رؽذ ًَساد، آسهبیؾبت  17

هَرد 2السم،...  

                   

                    تْیِ پوفلت آهَسؽی 18

                    آؽٌبیی بب ٍعبیل احیبی ًَساد 19

                    آؽٌبیی بب اًکَببتَر 21

                    طزس کبر بب دعتگبُ فتَتزاپی 21

                    ؽزکت در جلغبت پزعؼ ٍ پبعخ  22


