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 الن ثَن زا ثِ دلت هغبلؼِ ًوبیید.( لغفب هَازد ذوس شدُ دز 1

 آى ثؼول آٍزید . حفظ ٍ ًگْدازیًْبیت سؼی ٍ تالش خَد زا دز ( 2

 

هسثی اهضبء  س هسوص دز ّ ( داًشجَ هَظف است دز پبیبى وبزآهَشی3

دزیبفت ًوَدُ ٍ ایي شسط ٍزٍد ثِ  Log bookهسثَعِ زا دز 

 ثبشد. وبزآهَشی ثؼدی هی
 

( دز ضوي وبزآهَشی ّب ٍضؼیت زػبیت اخالق حسفِ ای دز هحیظ 4

 ثبلیي ًیص تَسظ هسثیبى هَزد ازشیبثی لساز خَاّد گسفت. 
. 

 

ٍ تسن ثوَلغ ( دز ًظس داشتِ ثبشید ػولىسد شوب اش جولِ حضَز 5

زػبیت زفتبز ٍ اخالق هٌبست ثِ طَزت هستمین ٍ غیس هستمین تحت 

وٌتسل گسٍُ هی ثبشد لرا زػبیت هَازد فَق زا ّوَازُ هد ًظس خَد 

 لساز دّید.

 

( اًجبم تىبلیف تؼییي شدُ اش عسف هسثیبى ٍ گسفتي تبییدیِ اش اسبتید 6

 .ٍ هسثیبى هسثَعِ ضسٍزی است 

 

ِ تىویل شدُ زا ثِ ّوساُ پیشٌْبدات ٍاًتمبدات  ( دز پبیبى دفتسچ8

ثِ دفتس گسٍُ َّشجسی تحَیل ًوبیید تب دز ازشیبثی ًْبیی شوب هٌظَز 

 گسدد.

 

لغفب پس اش پبیبى وبزآهَشی ّب دز ٍلت هؼیي الي ثَن ّب زا  -7

 تحَیل دّید

اهضب هسثیبى ثِ ّوساُ تبزیخ تىویل آى دز توبهی هساوص هَزد ًظس  -

 .ضسٍزی است

 

 با آرزوی مىفقیت ربای شما

 گروه هىشبری 
 

دانشجوی گرامی 

 توجه کنید
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 همدهِ:

َّضجزی هقطغ کبرضٌبسی   1دٍرُ کبرآهَسی   Log bookتحت ػٌَاى داًطجَی گزاهی دفتزچِ حبضز   

 ثبلیٌی ضوب در طَل کبرآهَسی طزاحی ضذُ است.  _، ثِ هٌظَر ثجت کلیِ فؼبلیتْبی آهَسضیپیَستِ

 

در پبیبى دٍرُ اطالػبت هَجَد در دفتزچِ جْت تؼییي ًوزات ثخص، ارسضیبثی ػولی ٍ حضَر ٍ غیبة هَرد 

 .زد. لذا خَاّطوٌذ است در تکویل آى حذاکثز دقت خَد را هجذٍل فزهبئیذگی استفبدُ قزار هی

 

 

 ًبم وبزآهَش :      

 

 شوبزُ داًشجَیی:

 

  ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دز ّوِ شئًَبت شًدگی ٍ حیغِ ّبی شغلی، زاٌّوبی اخالق حسفِ ای ثِ شسح ذیل

 اػالم هی گسدد:

 زاٌّوبی اخالق حسفِ ای:

ّبی اتخبر ؿذُ ّبی اخاللی کِ تصوینّب، اصَل ٍ دػتَسالؼولبست اػت اص ٌّجبسّب، اسصؽاخالق حشفِ ای ػج

 .دس یک حشفِ ٍ سفتبس ؿبغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تـکیل ؿذُ اػت کِ الصم اػت اثتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق اسایِ ؿَد

   (ethicsهی ثبؿذ کِ خَد ثِ ػِ ًَع اخالق فشدی "َلیت پزیشی دس لجبل حمَق افشادئهؼ"اخالق ثِ هؼٌی 

(personal ، 

 .ثٌذی هی ؿَد دػتِ (organizational ethics) ل اخاللی ػبصهبًْبئٍ هؼب (work ethics) اخالق حشفِ ای

هحتشم دس اًجبم ّشچِ ثْتش  دس اداهِ هْن تشیي هصبدیك ػولی ثشای اخالق حشفِ ای کِ هی تَاًٌذ ثِ داًـجَیبى

 :ِ هی گشددئدٍسُ کبسآهَصی کوک ًوبیٌذ؛ اسا

 

 

 

 تَجِ
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 ِای پبیجٌذ ثبؿٌذ ٍ داًؾ  ثبیذ ثِ آهَصؽ هذاٍم خَد دس توبم طَل صًذگی حشفِ افشاد   :ای تؼْذ ثِ تَاًوٌذی حزف

 .ّبی الصم ٍ ثِ سٍص سا ثِ دػت آٍسدًذ ٍهْبست

 

 دس کل دٍسُ دسهبًی اطالػبت هشثَط ثِ ٍضؼیت ػالهتی ثیوبساى  سضبیت ص اخزثبیذ لجل ا  :تؼْذ ثِ صذاقت ثب ثیوبراى ٍ

خَد  . اسائِ اطالػبت ثِ هیضاًی الصم اػت کِ ثیوبس ثتَاًذ ثشای دٍسُ دسهبًیُدداسا کبهل ٍ صبدلبًِ دس اختیبس ایـبى لشاس 

 گیشی ًوبیذ تصوین

 

 ِػبت ثیوبساى اػتٍ حفبظت اص اطال ساصداسی ی کؼت اػتوبد ثیوبساى سػبیت الصهِ :ثیوبر راسداری تؼْذ ث 

 

 ِثز اسبس هؼیبرّبی اخالقی، حزفِ ای ٍ ضزػی راثطِ هٌبست ثب ثیوبراى ثزقزاری تؼْذ ث 
 

 ّبیی ثشای استمبء کیفیت خذهبت الذام  سیضی ٍ اجشای هکبًیؼن ثبیذ دس ثشًبهِ  :ّب تؼْذ ثِ ارتقب کیفیت خذهبت هزاقجت

 ٌذ.ًوبی

 

 ّبی اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ دػتشػی ّوگبى ثِ خذهبت حذالل  بم ػیؼتنّذف تو :تؼْذ ثِ ثْجَد دستزسی ثِ خذهبت

اػتبًذاسد هشالجت ثبؿذ. ًظبم ػالهت ثبیذ هَاًغ دػتشػی ػبدالًِ ثِ خذهبت سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هبلی، 

 .جغشافیبیی ٍ تجؼیضبت اجتوبػی سا ثشطشف ػبصًذ

 

 ًِگَیٌذ هؼؤٍل تَصیغ خذهبت  دس ػیي حبل کِ ثِ ًیبص فشدی ثیوبساى پبػخ هی  :ی هٌبثغ هحذٍد تؼْذ ثِ تَسیغ ػبدال

 .ثبؿٌذ هحذٍد ثش هجٌبی هذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش ثخؾ ًیض هی

 

 تَلیذ داًؾ ٍ اػتفبدُ اص آى ٍ استمبء اػتبًذاسد ػلوی ٍ پظٍّؾ ثکَؿٌذ. حشف پضؿکی  ثبیذ دس  :تؼْذ ثِ داًص ػلوی

   ذّذ ػلوی ثَدى ٍ صحت ػلن تَلیذ ؿذُ اطویٌبى یبثٌهتؼْذ اػت اص هجتٌی ثشؿَا

 

 ػٌَاى اػضبء یک حشفِ ثبیذ ثب یکذیگش ّوکبسی کٌٌذ، ثِ یکذیگش احتشام  ثِ ّوِ افشاد :ای ّبی حزفِ تؼْذ ثِ هسؤٍلیت

اص خَد ًـبى ای  کِ سفتبس غیش حشفِ افشادیای ثشای ثشخَسد ثب  ثگزاسًذ، دس فشآیٌذّبی خَداسصیبثی اص لجیل تؼییي سٍیِ

 .دٌّذ ؿشکت کٌٌذ تب کیفیت هشالجت اص ثیوبساى ثِ حذاکثش ثشػذ هی

 

  :ایحسفِ زفتبز اجصاء اش یه ّس هظبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 ارجحیت دادى هٌافغ تیوار تز هٌافغ خَد ·  

 ّای تیوار تَجِ ًطاى دادى تِ خَاستِ ·  

 صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اعالػات تِ تیوار ·  

 صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای آراهص تخطیذى تِ تیوار ًاخَش ·  

 تالش تزای کاستي اس رًج ٍ درد تیوار اس توام راّْای هوکي ·  

 ّای تیوار دلسَساًِ گَش دادى تِ ًگزاًی ·  

 پیطٌْاد کوک تِ سایز اػضاء تین ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=13
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
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 دّذتَاًذ کارش را اًجام  داٍعلة ضذى تزای اًجام کار فزد دیگزی کِ ًوی ·  

 ّای خَد در اختیار دیگزاى قزار دادى داًص ٍ هْارت ·  

 :شٌبسی ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼجیل در تزک هحل کار تِ هَقغ رسیذى ·  

 قاتل اػتواد تَدى ·  

 اس سزپزست پیزٍی کزدى ·  

 اًجام ٍظائف هحَلِ تِ عَر کاهل ٍ تِ هَقغ ·  

 رػایت ضَاتظ ٍ هقزرات ·  

 ر تیویّوکاری هٌاسة در کا ·  

 هقزر اًجام ٍظائف ٍ در دستزس تَدى در سهاى ·  

 ضَد ّایی کِ تزای تیوار اًجام هی گشارش دقیق ٍ کاهل هزاقثت ·  

 هزاقثت اس تیوار  اًتقال درست ٍ کاهل هسؤٍلیت ·  

 تَاًذ حاضز ضَد ٍ اعویٌاى اس جایگشیي ًوی ٍظیفِ اعالع تِ دیگزاى در سهاًیکِ تزای اًجام ·  

 ّا تکویل هزاقثت تیواراى قثل اس هزخص کزدى آى ·  

 اظْار خغای پشضکی تِ تین یا سزپزست ·  

 اػتثار ًوَدى غیز هٌصفاًِ ضٌاسایی ٍ گشارش خغا ٍ رفتار ًاهٌاسة ّوکاراى تا پزّیش اس تی ·   

 ًظارتی حزفِ_ر فؼالیتْای خَدهطارکت د ·  

 اجتٌاب اس سَء هصزف دارٍ ٍ الکل ·  

 ارائِ ًقذ هَثز تِ جای غز سدى ·  

 :شغلی تؼبلی -3  

 ارائِ ضذُ تاسخَرداصالح رفتارّا یا ػولکزد خَد تزاساس  ·   

 ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد ًگزش ًقاداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیغِ ·  

 دیت خَد ٍ کوک گزفتي اس دیگزاى در هَارد ػذم داًص ٍ هْارت کافیضٌاختي هحذٍ ·  

 ساسگاری تا تغییز ضزایظ ·  

 خَد  ارسیاتی سالهتی جسوی ٍ رٍحی ·  

 احساس هسؤٍلیت تزای تاسآهَسی خَد ·  

 ّای آهَسضی سویٌارّا ٍ سایز فؼالیت در کٌفزاًس ّا،ضزکت  ·  

 .کٌٌذ زاجؼِ هیّای تیوار کِ ه case هغالؼِ تز اساس ·  

 :دیگساى ثِ احتسام -4

 تزقزاری تفاّن تا اػضاء تین ·  

 ّای السم در هَقؼیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین ·  

 اش هؼزفی خَد ٍ اػضای تین تِ تیوار ٍ خاًَادُ ·  

 هَرد خغاب قزار دادى تیوار تِ ضکلی هٌاسة ·  

 تاضذ, در صحثت تا تیواراستفادُ اس اصغالحاتی کِ تزای تیوار قاتل فْن  ·  

 احتزام ٍ حفظ ضأى اًساًی تیواراى ٍ خاًَادُ ایطاى چِ در حضَر ٍ چِ در غیاب ایطاى ·  

 ّای درهاًی احتزام تِ حق استقالل فزدی تیوار اس عزیق ارائِ اعالػات در هَرد اًتخاب ·  

 گیزی تاضذ تیوار, ٌّگاهی کِ ٍی فاقذ اّلیت تصوین قاًًَی ارائِ هطاٍرُ تِ خاًَادُ یا قین ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
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 ٍ حزین خصَصی تیوار راسداری احتزام گذاضتي تِ ·  

 تا تیوارّای السم در ارتثاط  حفظ حزین ·  

 در هحیظ آهَسضیتزم ّای پاییي تز ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا داًطجَیاى  ·  

 ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا اساتیذ در هحیظ آهَسضی ·  

 ّای هزتثظ تا سالهتی ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا ضاغلیي سایز حزفِ ·  

 تحول ٍ صثَری ًطاى دادى در هقاتل عیفی اس رفتارّا ٍ ػقایذ ·  

ض رٍا ًذاضتي در تؼاهالت خَد تا دیگزاى تزاساس هَاردی ّوچَى سي، رًگ پَست، ًژاد، ػقایذ سیاسی، ٍضؼیت تأّل، تثؼی ·  

 ّای کیفزی یا جٌایی جٌس گزا( ٍ یا هحکَهیت جٌس گزا یا غیز ّن ّای جسوی ٍ رٍحی، جٌس، توایل جٌسی )ّن ًاتَاًی

 :شسافت ٍ دزستی -5

 (صاف، رک تَدى، خَش قَل تَدىرفتار صادقاًِ )راستگَیی, اً ·  

 حل اختالفات تِ ضکلی کِ تِ ضأى عزف هقاتل احتزام گذاضتِ ضَد ·  

 پشضکی چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی گزٍُ رفتار هٌاسة ضأى ·  

 ّای خَد صذاقت تا تیواراى ٍ اجتٌاب اس تشرگٌوایی تَاًوٌذی ·  

 خَد در اجتواػات ػوَهی ّای ّوکاراى تطَیق هَفقیت ·  

 .اظْار ًظز فقظ در هَرد هَضَػاتی کِ در حیغِ تخصص اٍست ·  

 ّا )دادى ٍ گزفتي( در آسهَىتقلة ػذم هطارکت در  ·  

 پذیزفتي هسؤٍلیت کار خَد ·  

 :ػیاجتوب ػدالت ثِ تؼْد -6

 )تذٍى در ًظز گزفتي سي، رًگ پَست، ًژاد ٍ ...( تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزاقثت سالهتی ·  

 ) تجْیشات، ٍسایل یک تار هصزف ٍ ...(اس هٌاتغ خذهات سالهتی  هزاقثت ·  

 

  هَزد هسثَط ثِ اخالق حسفِ ای هَازد فَق هَزد تَجِ لساز گیسد. 6ٌّگبم ازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد 

 

 (  حرهف ای گراییProfessionalism )ت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی است هک ره دانشجى باید نگرش آن را کسب  رتین تىانمندی پادنبیی هب تعهدا

 :ای( است عبارتند ازرد رفتار )رفتار حرهف حرهف ای گرایی و رد عمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیات فردی هک تجلی 

  ،احترام هب دیگران،     شناسی، شرافت و وظیفو تعالی شغلی،    نىع دوستی ، کاری لت ردست  عدا

http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=8
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
http://iranethics.ir/find.php?wid=31
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 لَاًیي ٍ همسزات وبزآهَشی

 َیبى گساهیداًشج

    ضوي خَؽ آهذگَیی ٍسٍد ؿوب ثِ اتبق ػول، دس دفتشچِ حبضش خالصِ ای اص ثشًبهِ کبس آهَصی َّؿجشی

ّبی ػولی ٍ.....اسائِ ؿذُ اػت  ؿشح ٍظبیف فؼبلیت ، یکبسآهَصهشثَط ثِ ثیوبسػتبى  ٍ همشساتؿبهل لَاًیي 

. 

 ثب هْبرت ّبی ػلوی ٍ ػولی هَرد  ّب آىِ هٌظَر آضٌبیی سبػت( ث204ٍاحذ ) 4داًطجَیبى َّضجزی ثِ هیشاى  1 یکبرآهَس

 اجزا هی ضَد. 3ًیبس درتزم 

 ثبؿذ یه 30/13صجح الی30/7ػبػبت حضَس دس ثیوبسػتبى اص ػبػت. 

  ثبؿذ یهکبسآهَصی طجك سٍصّبی اػالم ؿذُ دس ثشًبهِ کبسآهَصی ٍ اص اثتذای ؿشٍع تشم تحصیلی. 

  تَاًذ یًوفَق  ٍ ػبػبتدس سٍصّب  ػٌَاى چیّ ثِ ٍ داًـجَضشٍسی اػت  ؿذُ يییتؼ ٍ ػبػبتحضَس دس اتبق ػول دس سٍصّب 

 "ثشاثش کبسآهَصی ججشاًی خَاّذ ثَد. 3  شهجبصیغٍ ثِ اصاء ّش سٍص غیجت  "غیجت ًوبیذ

  الضاهی اػت.)لجبع فشم ثشای آلبیبى سٍپَؽ ٍ ؿلَاس ػجض ییٍ داًـجَسػبیت لجبع فشم داًـجَیبى ثشاثش همشسات آهَصؿی ،

 دهپبیی هٌبػت اتبق ػول(

  سٍپَؽ ٍ ؿلَاس ػجض ، همٌؼِ ػجض ، جَساة ٍ دهپبیی هٌبػت( ّب خبًن)لجبع فشم ثشای 

 هشثی. ٍ اجبصُ، هگش ثب اطالع ثبؿذ یهدس ٍسٍد ٍتؼجیل دس خشٍج ثشخالف همشسات  شیتأخ 

 ثبؿذ یهتبة آهَصؿی ٍ ک یّب کٌفشاًغآهَصؿی ٍ  یّب کالعدس  ؿذُ ػٌَاىاهتحبى اص هجبحث  سفشًغ .post test   دس پبیبى

 ؿَد. کبسآهَصی دس داًـکذُ ثشگضاس هی

  گشدد یهػولی ٍ ؿفبّی اًجبم  صَست ثِاسصؿیبثی  . 

  ،ُسػبیت لَاًیي  یا حشفِ، پبیجٌذی ثِ اصَل اخالق یکبسآهَصحیي  یّب تیفؼبلٍ  ؼتیل چکدس پبیبى دٍسُ ثش اػبع هـبّذ ٍ

 . گشدد یههَاسد ًوشات تؼییي اص دیذگبُ گشٍُ ٍ ػبیش  ؿذُ هطشح

  ِدس هَاسدی کLog book  ُگشدد یًواػت ٍ ثِ داًـکذُ گضاسؽ  ًبتوبمًبلص ثبؿذ ، ًوش . 

 تَجِ:

  ّبی اختصبصی تحت ًظز هزثی الشاهی است . ػولی ٍ ارائِ فؼبلیت یّب هْبرتاخذ ًوزُ در توبهی 

 .رػبیت ضئًَبت اسالهی الشاهی است 

  ثزخَرد ثب ثیوبر ٍّوکبراى الشاهی است.در  یا حزفِرػبیت ضئًَبت 

 ًصت اتیکت ثزای داًطجَیبى الشاهی است. 
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 داًشجَ دز پبیبى دٍزُ ثبید ثتَاًد:

 اصَل کلی ساختار اتاق عول را بیاى کٌذ .1

 .قَاًیي ٍ اصَل علوی ٍ اخالقی رفتار در اتاق عول را بیاى کٌذ هقزرات،( 2

پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهاًی در بشرگساالى ٍ اطفال را ضزح دادُ ٍ هطارکت  ر،اصَل آهادُ ساسی بیوا( 3

 .ًوایذ

 .اصَل پذیزش بیوار بِ اتاق عول را بیاى ًوایذ ٍ در ایي اهز هطارکت  فعال داضتِ باضذ( 4

 .اّویت ارتباط هٌاسب با بیوار ٍاطزافیاى را تَضیح دّذ ٍ بکار گیزد( 5

 .بزاًکارد ٍ بزعکس را اًجام دّذاًتقال بیوار اس رٍی تخت بِ ( 6

 .اصَل ارسیابی بیوار قبل اس عول ٍ تعییي ریسک بیَْضی را بیاى ًوَدُ،در ایي اهز هطارکت کٌذ( 7

 .هطارکت ًوایذ ًگْذاری ٍآهایص ٍسایل ٍ تجْیشات بیَْضی را بیاى ًوَدُ، اصَل ضذ عفًَی، (8

 .هطارکت ًوایذ آهادُ ساسی ٍ کار با هاضیي بیَْضی را بیاى ًوَدُ، (9

 .( عالئن حیاتی بیوار را با اصَل علوی اًذاسُ گیزی ًوایذ11

 .ّای هختلف بذى را تَضیح دّذ اصَل کلی پایص سیستن (11

 .( در بزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهادُ ًوَدى ٍسایل هزبَطِ هطارکت ًوایذ12

ٍسایل ٍ  ساسی بیوار ر آهادُرساًی بِ بیوار را تَضیح دادُ د چگًَگی ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى (13

 .اهکاًات بِ هتخصص بیَْضی کوک کٌذ

 ّا را ضزح دادُ، ًگْذاری ٍ عَارض آى ّای تشریقی، فزآٍردُ اصَل اٍلیِ کاربزد دارٍّای َّضبزی، (14

 .ًکات ضزٍری در استعوال آى را بیاى کٌذ

 .ٍ بکار گیزد اصَل حفاظت فزدی ٍ پیطگیزی اس بزٍس خطزات حزفِ ای را بیاى ًوَدُ (15

 .اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقال عفًَت ّای بیوارستاًی را بیاى ًوایذ (16

 .ٍسایل ٍ تجْیشات بخص بیَْضی هطارکت ًوایذ در ضذ عفًَی کزدى فضای فیشیکی (17

 .ّای َّضبزی هطارکت ًوایذ در تکویل فزم (18

 .را بیاى ًوَدُ در ایي اهز هطارکت ًوایذ اصَل کلی اًتقال بیوار بِ بخص هزاقبت ّای پس اس بیَْضی (19

 .اصَل کلی تزخیص بیوار اس ریکاٍری را بیاى ًوایذ (21
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 (    تْیِ هغلت ٍ.... گصازش ، آهَششی)ازائِ وٌفساًس،فؼبلیتْبی اختظبطی 

ف
ی
د
ر

ف
 

 اهضب هسثی تبزیخ ازشیبثی فؼبلیت ًبم هسوص ػٌَاى فؼبلیت
 ضؼیف هتَسط خَة ػبلی

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

11         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
21         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
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 فؼبلیتْبی اختظبطی آهَششی)ازائِ وٌفساًس، گصازش ، تْیِ هغلت ٍ....    (

ف
ف
ی
د
ر

 

 اهضب هسثی تبزیخ ازشیبثی فؼبلیت ًبم هسوص ػٌَاى فؼبلیت
 ضؼیف هتَسط خَة ػبلی

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

11         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
21         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
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 1دز وبزآهَشی  ًحَُ حضَز داًشجَ

 هفته
نام مرکس آموزشی و درمانی 

 و یا بیمارستان
 تبزیخ

 ًحَُ حضَز

 مربی مهر و امضاء 
 ًبلض وبهل

 وسسی

ثِ 

 سبػت

       اوّل

       دوّم

       سوّم

       چهارم

       پنجم

       ششم

       هفتم

       هشتم

       نهم

       دهم

       یازدهم

       وازدهمد

       سیزدهم

       چهاردهم

       پانزدهم

       شانزدهم

       هفدهم
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 (1)چه  لیست ازششیبثی وبزآهَشی                                                                                                             

 ........: لغبیت         .......اس : تبزیخ                                                                                                                                       : یب ثیوبزستبى  ًبم هسوص
 خَة ازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد دز هساوص ٍ ثیوبزستبى ّب زدیف

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    یا حسفِاطَل اخاللی ٍ استبًدازدّبی 
    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1
    ٍظیفِ ضٌبسی 2
    تؼبلی ضغلی 3
    احتزام ثِ دیگزاى 4
    فتادرستی ٍ ضز 5
    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

  ازشیبثی اختظبطی
    ثیبى اصَل کلی سبختبر اتبق ػول 7
    آهبدُ سبسی ثیوبر ، پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهبًی در ثشرگسبالى ٍ اطفبلٍ ثیبى اصَل   هطبرکت 8
    پذیزش در هطبرکت  فؼبل  ٍ ثیوبر ثِ اتبق ػولثیبى اصَل  پذیزش  9
    اًتقبل ثیوبر اس رٍی تخت ثِ ثزاًکبرد ٍ ثزػکس 10
    آىثیبى اصَل ارسیبثی ثیوبر قجل اس جزاحی ٍ تؼییي ریسک ثیَْضی ٍ هطبرکت در  11
    ضذ ػفًَی،ًگْذاری ٍآهبیص ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی در  طبرکته 12
    ٍ ثیبى اصَل هزثَطِ  آهبدُ سبسی ٍ کبر ثب هبضیي ثیَْضی  در  هطبرکت 13
    اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ثیوبر ثب اصَل ػلوی 14
    اصَل کلی پبیص سیستن ّبی هختلف ثذىآگبّی اس 15
    ثزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هزثَطِهطبرکت در  16
    ًگی ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی ثِ ثیوبرثیبى چگَ  17
    ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی  ثِ هتخصص ثیَْضی آهبدُ سبسی ثیوبر،ٍسبیل ٍ اهکبًبت هطبرکت در  18
    ًکبت ضزٍری در استؼوبل آىٍ ،فزآٍردُ ّبی تشریقی،ًگْذاری ٍ ػَارض آًْب اصَل اٍلیِ کبرثزد دارٍّبی َّضجزیآگبّی ٍ ثیبى  19
    اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس خطزات حزفِ ایثیبى  ٍ  ثکبرگیزی  20
    اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیثیبى  21
    جْیشات ثخص ثیَْضیهطبرکت در ضذ ػفًَی کزدى فضبی فیشیکی،ٍسبیل ٍ ت 22
    آهبیص ٍسبئل ٍ تجْیشات ثیَْضی  در هطبرکت 23
    هطبرکت در تکویل فزهْبی َّضجزی 24
    ثیَْضی اصَل کلی اًتقبل ثیوبر ثِ ثخص هزاقجت ّبی پس اسثیبى ٍ هطبرکت در  25
    اصَل کلی تزخیص ثیوبر اس ریکبٍریثیبى  26

 ًوسُ :                                                                                                           3ولىسد اخالق حسفِ ای  اش ًوسُ تىویل فسم ازششیبثی ػ -1

 ًوسُ : 10اش  اختظبطی ًوسُ اخر شدُ  اش چه لیست ازششیبثی  -2

 ًوسُ:   2صازش، تْیِ هغلت ٍ ....( اشًوسُ اخر شدُ اش فؼبلیت ّبی اختظبطی )ازائِ وٌفساًس،  گ -3

 

 :                                   اش هسثی دز هسوص یب ثیوبزستبى  3ٍ  2،   1جوغ ًوسُ اخر شدُ زدیف -4

      ی اهضبی هسثیدگاًبم ٍ ًبم خبًَ                                                                                                    
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 (1چه  لیست ازششیبثی وبزآهَشی )

 لغبیت: ........    .......     اس : تبزیخ                                                                                                                                      :  یب ثیوبزستبى ًبم هسوص
 خَة ازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد دز هساوص ٍ ثیوبزستبى ّب زدیف

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    یا حسفِاطَل اخاللی ٍ استبًدازدّبی 
    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1
    ٍظیفِ ضٌبسی 2
    تؼبلی ضغلی 3
    احتزام ثِ دیگزاى 4
    فتادرستی ٍ ضز 5
    ثِ ػذالت اجتوبػی  تؼْذ 6

     

    ازشیبثی اختظبطی
    ثیبى اصَل کلی سبختبر اتبق ػول 7
    ٍ ثیبى اصَل آهبدُ سبسی ثیوبر ، پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهبًی در ثشرگسبالى ٍ اطفبل  هطبرکت 8
    پذیزش در هطبرکت  فؼبل  ٍ ثیوبر ثِ اتبق ػولثیبى اصَل  پذیزش  9
    اس رٍی تخت ثِ ثزاًکبرد ٍ ثزػکساًتقبل ثیوبر  10
    ثیبى اصَل ارسیبثی ثیوبر قجل اس جزاحی ٍ تؼییي ریسک ثیَْضی ٍ هطبرکت در آى 11
    ضذ ػفًَی،ًگْذاری ٍآهبیص ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی در  طبرکته 12
    ٍ ثیبى اصَل هزثَطِ  آهبدُ سبسی ٍ کبر ثب هبضیي ثیَْضی  در  هطبرکت 13
    اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ثیوبر ثب اصَل ػلوی 14
    اصَل کلی پبیص سیستن ّبی هختلف ثذىآگبّی اس 15
    هطبرکت در ثزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هزثَطِ 16
    ًگی ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی ثِ ثیوبرثیبى چگَ  17
    ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی  ثِ هتخصص ثیَْضی اهکبًبت آهبدُ سبسی ثیوبر،ٍسبیل ٍ هطبرکت در  18
    ًکبت ضزٍری در استؼوبل آىٍ اصَل اٍلیِ کبرثزد دارٍّبی َّضجزی،فزآٍردُ ّبی تشریقی،ًگْذاری ٍ ػَارض آًْب آگبّی ٍ ثیبى  19
    اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس خطزات حزفِ ایثیبى  ٍ  ثکبرگیزی  20
    اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیثیبى  21
    هطبرکت در ضذ ػفًَی کزدى فضبی فیشیکی،ٍسبیل ٍ تجْیشات ثخص ثیَْضی 22
    آهبیص ٍسبئل ٍ تجْیشات ثیَْضی  در هطبرکت 23
    هطبرکت در تکویل فزهْبی َّضجزی 24
    ثیَْضی ثِ ثخص هزاقجت ّبی پس اس اصَل کلی اًتقبل ثیوبرثیبى ٍ هطبرکت در  25
    اصَل کلی تزخیص ثیوبر اس ریکبٍریثیبى  26

 ًوسُ :                                                                                                           3ًوسُ تىویل فسم ازششیبثی ػولىسد اخالق حسفِ ای  اش  -1

 ًوسُ : 10اش  اختظبطی اخر شدُ  اش چه لیست ازششیبثی  ًوسُ -2

 ًوسُ:   2ًوسُ اخر شدُ اش فؼبلیت ّبی اختظبطی )ازائِ وٌفساًس،  گصازش، تْیِ هغلت ٍ ....( اش -3

 :اش هسثی دز هسوص یب ثیوبزستبى  3ٍ  2،   1جوغ ًوسُ اخر شدُ زدیف -4

                  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اهضبی هسثی                                                                                                             
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 (1چه  لیست ازششیبثی وبزآهَشی ) 

 .......         لغبیت: ........اس : تبزیخ                                                                                                                                      :  یب ثیوبزستبى م هسوصًب
 خَة ّبازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد دز هساوص ٍ ثیوبزستبى  زدیف

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    یا حسفِاطَل اخاللی ٍ استبًدازدّبی 

    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1

    ٍظیفِ ضٌبسی 2

    تؼبلی ضغلی 3

    احتزام ثِ دیگزاى 4

    فتادرستی ٍ ضز 5

    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

    ازشیبثی اختظبطی
    ثیبى اصَل کلی سبختبر اتبق ػول 7
    ٍ ثیبى اصَل آهبدُ سبسی ثیوبر ، پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهبًی در ثشرگسبالى ٍ اطفبل  هطبرکت 8
    پذیزش در هطبرکت  فؼبل  ٍ ثیوبر ثِ اتبق ػولثیبى اصَل  پذیزش  9
    اًتقبل ثیوبر اس رٍی تخت ثِ ثزاًکبرد ٍ ثزػکس 10
    یسک ثیَْضی ٍ هطبرکت در آىثیبى اصَل ارسیبثی ثیوبر قجل اس جزاحی ٍ تؼییي ر 11
    ضذ ػفًَی،ًگْذاری ٍآهبیص ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی در  طبرکته 12
    ٍ ثیبى اصَل هزثَطِ  آهبدُ سبسی ٍ کبر ثب هبضیي ثیَْضی  در  هطبرکت 13
    اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ثیوبر ثب اصَل ػلوی 14
    ف ثذىاصَل کلی پبیص سیستن ّبی هختلآگبّی اس 15
    هطبرکت در ثزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هزثَطِ 16
    ًگی ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی ثِ ثیوبرثیبى چگَ  17
    ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی  ثِ هتخصص ثیَْضی آهبدُ سبسی ثیوبر،ٍسبیل ٍ اهکبًبت هطبرکت در  18
ًکبت ضزٍری ٍ ِ کبرثزد دارٍّبی َّضجزی،فزآٍردُ ّبی تشریقی،ًگْذاری ٍ ػَارض آًْب اصَل اٍلیآگبّی ٍ ثیبى  19

 در استؼوبل آى
   

    اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس خطزات حزفِ ایثیبى  ٍ  ثکبرگیزی  20
    اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیثیبى  21
    ى فضبی فیشیکی،ٍسبیل ٍ تجْیشات ثخص ثیَْضیهطبرکت در ضذ ػفًَی کزد 22
    آهبیص ٍسبئل ٍ تجْیشات ثیَْضی  در هطبرکت 23
    هطبرکت در تکویل فزهْبی َّضجزی 24
    ثیَْضی اصَل کلی اًتقبل ثیوبر ثِ ثخص هزاقجت ّبی پس اسثیبى ٍ هطبرکت در  25
    اصَل کلی تزخیص ثیوبر اس ریکبٍریثیبى  26

 ًوسُ :                                                                                                           3سُ تىویل فسم ازششیبثی ػولىسد اخالق حسفِ ای  اش ًو -1

 ًوسُ : 10اش  اختظبطی ًوسُ اخر شدُ  اش چه لیست ازششیبثی  -2

 ًوسُ:   2ظبطی )ازائِ وٌفساًس،  گصازش، تْیِ هغلت ٍ ....( اشًوسُ اخر شدُ اش فؼبلیت ّبی اخت -3

 :اش هسثی دز هسوص یب ثیوبزستبى  3ٍ  2،   1جوغ ًوسُ اخر شدُ زدیف -4

 

 هسثی ًبم ٍ ًبم خبًَداگی اهضبی                                                                                                         
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 (1چه  لیست ازششیبثی وبزآهَشی )

 .......         لغبیت: ........اس : تبزیخ                                                                                                                                      :  یب ثیوبزستبى ًبم هسوص
 خَة ازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد دز هساوص ٍ ثیوبزستبى ّب زدیف

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    یا حسفِاطَل اخاللی ٍ استبًدازدّبی 
    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1
    ٍظیفِ ضٌبسی 2
    تؼبلی ضغلی 3
    احتزام ثِ دیگزاى 4
    فتادرستی ٍ ضز 5
    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

    ازشیبثی اختظبطی
    ثیبى اصَل کلی سبختبر اتبق ػول 7
    ٍ ثیبى اصَل آهبدُ سبسی ثیوبر ، پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهبًی در ثشرگسبالى ٍ اطفبل  هطبرکت 8
    پذیزش در هطبرکت  فؼبل  ٍ ثیوبر ثِ اتبق ػولش ثیبى اصَل  پذیز 9
    اًتقبل ثیوبر اس رٍی تخت ثِ ثزاًکبرد ٍ ثزػکس 10
    ثیبى اصَل ارسیبثی ثیوبر قجل اس جزاحی ٍ تؼییي ریسک ثیَْضی ٍ هطبرکت در آى 11
    ضذ ػفًَی،ًگْذاری ٍآهبیص ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی در  طبرکته 12
    ٍ ثیبى اصَل هزثَطِ  آهبدُ سبسی ٍ کبر ثب هبضیي ثیَْضی   در هطبرکت 13
    اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ثیوبر ثب اصَل ػلوی 14
    اصَل کلی پبیص سیستن ّبی هختلف ثذىآگبّی اس 15
    هطبرکت در ثزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هزثَطِ 16
    کسیژى رسبًی ثِ ثیوبرًگی ادارُ راُ َّایی ٍ اثیبى چگَ  17
    ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی  ثِ هتخصص ثیَْضی آهبدُ سبسی ثیوبر،ٍسبیل ٍ اهکبًبت هطبرکت در  18
    ًکبت ضزٍری در استؼوبل آىٍ اصَل اٍلیِ کبرثزد دارٍّبی َّضجزی،فزآٍردُ ّبی تشریقی،ًگْذاری ٍ ػَارض آًْب آگبّی ٍ ثیبى  19
    اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس خطزات حزفِ ایثکبرگیزی ثیبى  ٍ   20
    اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیثیبى  21
    هطبرکت در ضذ ػفًَی کزدى فضبی فیشیکی،ٍسبیل ٍ تجْیشات ثخص ثیَْضی 22
    آهبیص ٍسبئل ٍ تجْیشات ثیَْضی  در هطبرکت 23
    ویل فزهْبی َّضجزیهطبرکت در تک 24
    ثیَْضی اصَل کلی اًتقبل ثیوبر ثِ ثخص هزاقجت ّبی پس اسثیبى ٍ هطبرکت در  25
    اصَل کلی تزخیص ثیوبر اس ریکبٍریثیبى  26

                                                       ًوسُ :                                                     3ًوسُ تىویل فسم ازششیبثی ػولىسد اخالق حسفِ ای  اش  -1

 ًوسُ : 10اش  اختظبطی ًوسُ اخر شدُ  اش چه لیست ازششیبثی  -2

 ًوسُ:   2ًوسُ اخر شدُ اش فؼبلیت ّبی اختظبطی )ازائِ وٌفساًس،  گصازش، تْیِ هغلت ٍ ....( اش -3

 :سوص یب ثیوبزستبى اش هسثی دز ه 3ٍ  2،   1جوغ ًوسُ اخر شدُ زدیف -4

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَداگی اهضبی هسثی                                                                              
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 (1زآهَشی )چه  لیست ازششیبثی وب

 .......         لغبیت: ........اس : تبزیخ                                                                                                                                      :  یب ثیوبزستبى ًبم هسوص
 خَة ٍ ثیوبزستبى ّب ازشیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولىسد دز هساوص زدیف

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

    یا حسفِاطَل اخاللی ٍ استبًدازدّبی 
    ًَع دٍستی ٍ ّوذلی  1
    ٍظیفِ ضٌبسی 2
    تؼبلی ضغلی 3
    احتزام ثِ دیگزاى 4
    فتادرستی ٍ ضز 5
    تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی  6

    ازشیبثی اختظبطی
    اتبق ػول ثیبى اصَل کلی سبختبر 7
    ٍ ثیبى اصَل آهبدُ سبسی ثیوبر ، پزًٍذُ ٍی ٍ پیص درهبًی در ثشرگسبالى ٍ اطفبل  هطبرکت 8
    پذیزش در هطبرکت  فؼبل  ٍ ثیوبر ثِ اتبق ػولثیبى اصَل  پذیزش  9
    اًتقبل ثیوبر اس رٍی تخت ثِ ثزاًکبرد ٍ ثزػکس 10
    احی ٍ تؼییي ریسک ثیَْضی ٍ هطبرکت در آىثیبى اصَل ارسیبثی ثیوبر قجل اس جز 11
    ضذ ػفًَی،ًگْذاری ٍآهبیص ٍسبیل ٍ تجْیشات ثیَْضی در  طبرکته 12
    ٍ ثیبى اصَل هزثَطِ  آهبدُ سبسی ٍ کبر ثب هبضیي ثیَْضی  در  هطبرکت 13
    اًذاسُ گیزی ػالئن حیبتی ثیوبر ثب اصَل ػلوی 14
    یستن ّبی هختلف ثذىاصَل کلی پبیص سآگبّی اس 15
    هطبرکت در ثزقزاری راُ ٍریذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هزثَطِ 16
    ًگی ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی ثِ ثیوبرثیبى چگَ  17
    ادارُ راُ َّایی ٍ اکسیژى رسبًی  ثِ هتخصص ثیَْضی آهبدُ سبسی ثیوبر،ٍسبیل ٍ اهکبًبت هطبرکت در  18
    ًکبت ضزٍری در استؼوبل آىٍ اصَل اٍلیِ کبرثزد دارٍّبی َّضجزی،فزآٍردُ ّبی تشریقی،ًگْذاری ٍ ػَارض آًْب یبى آگبّی ٍ ث 19
    اصَل حفبظت فزدی ٍ پیطگیزی اس ثزٍس خطزات حزفِ ایثیبى  ٍ  ثکبرگیزی  20
    اصَل کٌتزل ٍپیطگیزی اس اًتقبل ػفًَت ّبی ثیوبرستبًیثیبى  21
    ضذ ػفًَی کزدى فضبی فیشیکی،ٍسبیل ٍ تجْیشات ثخص ثیَْضی هطبرکت در 22
    آهبیص ٍسبئل ٍ تجْیشات ثیَْضی  در هطبرکت 23
    هطبرکت در تکویل فزهْبی َّضجزی 24
    ثیَْضی اصَل کلی اًتقبل ثیوبر ثِ ثخص هزاقجت ّبی پس اسثیبى ٍ هطبرکت در  25
    ریاصَل کلی تزخیص ثیوبر اس ریکبٍثیبى  26

 ًوسُ :                                                                                                           3ًوسُ تىویل فسم ازششیبثی ػولىسد اخالق حسفِ ای  اش  -1

 ًوسُ : 10اش  اختظبطی ًوسُ اخر شدُ  اش چه لیست ازششیبثی  -2

 ًوسُ:   2ؼبلیت ّبی اختظبطی )ازائِ وٌفساًس،  گصازش، تْیِ هغلت ٍ ....( اشًوسُ اخر شدُ اش ف -3

 :اش هسثی دز هسوص یب ثیوبزستبى  3ٍ  2،   1جوغ ًوسُ اخر شدُ زدیف -4

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَداگی اهضبی هسثی                                                                              
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 ًوسُ ًْبیی وبزآهَش پس اش عی دٍزُیجت ٍ سبػبت غ

 

 ػدم حضَز            □حضَز     :ٍضؼیت حضَز داًشجَ دز جلسِ تَجیْی اثتدای تسم□ 
 

  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد شد  0/ 5قابل ذکر است در صورت غیبت در جلسه توجیهی                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 داًشجَ ٍضؼیت غیجت

 جوغ جوغ سبػبت غیجت زٍشاًِ تبخیس ثِ سبػت ػٌَاى زدیف

    غیجت ّبی تسم لجل 1

  غیجت ّبی تسم ّبی هب لجل 2

  جوغ ول 3

 

 

 

 ًوسات وست شدُ اش هساوص ٍ ثیوبزستبى ّب

 ًوسُ اخر شدُ ًبم هسوص زدیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 شدُ ًوسُ اخر ًوسُ اختظبص یبفتِ ػٌَاى زدیف

1 
 هیبًگیي جوغ ًوسات ازششیبثی هسثیبى

 اًجبم تىبلیف(اخالق، ػولىسد اختظبطی ٍ )شبهل چه لیست ازششیبثی،

 

 ًوسُ 15

 

 

  ًوسُ 5 هیبًگیي آشهَى هیبى تسم ٍ پبیبى تسم 2

  20 جوغ ًوسُ ًْبیی 3
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 هَزد تبیید است................................................. دز تسم تحظیلی .......................................................................................... ...............داًشجَ........................... ............... ًوسُ

 

 

 ًبم خبًَادگی ٍ اهضب هدیس ٍ اػضبی گسٍُ َّشجسی: -ًبم 

 

 

1 -                                                                                                                             4- 

2 -                                                                                                                            5- 

3-                                                                                                                             6- 
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 ازائِ پیشٌْبدات ٍ اًتمبدات ثسای آیٌدُ :   

 
1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 اهضبء داًشجَ                                                                                      

 




