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 تٌظین : گشٍُ َّضجشی تْیِ ٍ
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 همذهِ:

هوشبری کارشناسی    4 دٍرُ وابرمهَسی   Log book (LB)داًؾجَی گزاهی دفتزچِ حبمز تحت ػٌَاى 

ىزاحای   وابرمهَسی  ثبلیٌی ؽوب در ىاَ   -ولیِ فؼبلیتْبی مهَسؽی ارسؽیبثی هغتوز ، ثِ هٌظَر ثجت پیوسته

در پبیبى دٍرُ اىالػاب    تَعو ؽوب در اختیبر اعتبد گذاؽتِ هی ؽَدوِ در ىَ  دٍراى وبرمهَسی  ؽذُ اعت.

 تَعاو گازٍُ   وزا  ثخؼ، ارسؽیبثی ػولای ٍ حناَر ٍ ایابة   جْت تؼییي ً   Log book (LB)هَجَد در 

 هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد. لذا خَاّؾوٌذ اعت در تىویل مى حذاوثز دلت خَد را هجذٍ  فزهبئیذ.
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هغئَلیت یبدگیزی ثؼْذُ خَد ؽوبعت ٍ یبددٌّذُ هزثیبى ثبلیٌی تؼییي ؽذُ هی ثبؽٌذ اهیذ اعت ثتَاًیذ 

 بی ثبلیٌی خَد ثٌحَ احغي اعتفبدُ ًوبییذ.اس فزفت ّ

 
 

 ..................................ًبم کبسآهَص :

 .........................ضوبسُ داًطجَیی:

 

 
  

 . دس تکویل دفتشچِ ًظن ٍ دلت سا دس ًظش داضتِ ثبضیذ 

 . ًْبیت سؼی ٍ تالش خَد سا دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى ثؼول آٍسیذ 

  کپی اص دفتشچِ ًضد خَد ًگْذاسی ًوبئیذ .هَلغ تحَیل یک 

    داًطجَ هَظف است دس پبیبى کبسآهَصی اهضبء هشثَعِ سا دس داًطجَ هَظف است دس پبیبى کبسآهَصی اهضبء هشثَعِ سا دس داًطجَ هَظف است دس پبیبى کبسآهَصی اهضبء هشثَعِ سا دسLLLoooggg   

bbbooooookkk   ثبضذ.ثبضذ.ثبضذ.   دسیبفت ًوَدُ ٍ ایي ضشط ٍسٍد ثِ کبسآهَصی ثؼذی هیدسیبفت ًوَدُ ٍ ایي ضشط ٍسٍد ثِ کبسآهَصی ثؼذی هیدسیبفت ًوَدُ ٍ ایي ضشط ٍسٍد ثِ کبسآهَصی ثؼذی هی   

 
ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دس ّوِ ضئًَبت صًذگی ٍ حیغِ ّبی ضغلی، ساٌّوبی اخالق حشفِ ای ثِ ضشح ریل 

 ی گشدد:اػالم ه

 ساٌّوبی اخالق حشفِ ای:
ّبی اتخبر ؿذُ دس یک حشفِ ٍ ّبی اخاللی کِ تصوینّب، اصَل ٍ دػتَسالؼولاخالق حشفِ ای ػجبست اػت اص ٌّجبسّب، اسصؽ

 .سفتبس ؿبغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ف هختصشی اص اخالق اسایِ ؿَدایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تـکیل ؿذُ اػت کِ الصم اػت اثتذا تؼشی

، اخالق (personal ethics) هی ثبؿذ کِ خَد ثِ ػِ ًَع اخالق فشدی "هؼٍَلیت پزیشی دس لجبل حمَق افشاد"اخالق ثِ هؼٌی 

 .دػتِ ثٌذی هی ؿَد (organizational ethics) ٍ هؼبیل اخاللی ػبصهبًْب (work ethics) حشفِ ای

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

 :کوک ًوبیٌذ؛ اسایِ هی گشدد

 تَجِ
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 ّبی الصم ٍ ثِ  ای پبیجٌذ ثبؿٌذ ٍ داًؾ ٍهْبست افشاد  ثبیذ ثِ آهَصؽ هذاٍم خَد دس توبم عَل صًذگی حشفِ  :ای تعهد ته توانمندی حرفه

 .ذسٍص سا ثِ دػت آٍسدً

 

 دس کل دٍسُ دسهبًی اعالػبت هشثَط ثِ ٍضؼیت ػالهتی ثیوبساى سا کبهل ٍ  سضبیت ثبیذ لجل اص اخز  :تعهد ته صداقت تا تیماران ٍ

 گیشی ًوبیذ الصم اػت کِ ثیوبس ثتَاًذ ثشای دٍسُ دسهبًی خَد تصوین یبس ایـبى لشاس دادُ. اسائِ اعالػبت ثِ هیضاًیتصبدلبًِ دس اخ

 

 حفبظت اص اعالػبت ثیوبساى اػت ساصداسی ی کؼت اػتوبد ثیوبساى سػبیت الصهِ :تیمار رازداری تعهد ته ٍ 

 

 تعهد ته ترقراری راتطه مناسة تا تیماران تر اساس معیارهای اخالقی، حرفه ای و شرعی 

 

 ذ.ّبیی ثشای استمبء کیفیت خذهبت الذام ًوبیٌ سیضی ٍ اجشای هکبًیؼن ثبیذ دس ثشًبهِ  :ها تعهد ته ارتقا کیفیت خدمات مراقثت 

 

 ّبی اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ دػتشػی ّوگبى ثِ خذهبت حذالل اػتبًذاسد  ّذف توبم ػیؼتن :تعهد ته تهثود دسترسی ته خدمات

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

 .ثشعشف ػبصًذ

 

 گَیٌذ هؼؤٍل تَصیغ خذهبت هحذٍد ثش هجٌبی  دس ػیي حبل کِ ثِ ًیبص فشدی ثیوبساى پبػخ هی  :ی مناتع محدود تعهد ته توزیع عادالنه

 .ثبؿٌذ هذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش ثخؾ ًیض هی

 

 ثکَؿٌذ. حشف پضؿکی هتؼْذ اػت اص هجتٌی ثبیذ دس تَلیذ داًؾ ٍ اػتفبدُ اص آى ٍ استمبء اػتبًذاسد ػلوی ٍ پظٍّؾ   :تعهد ته دانش علمی

   ثشؿَاّذ ػلوی ثَدى ٍ صحت ػلن تَلیذ ؿذُ اعویٌبى یبثٌذ

 

 ػٌَاى اػضبء یک حشفِ ثبیذ ثب یکذیگش ّوکبسی کٌٌذ، ثِ یکذیگش احتشام ثگزاسًذ، دس  ّوِ افشاد ثِ :ای های حرفه تعهد ته مسؤولیت

دٌّذ ؿشکت کٌٌذ تب کیفیت  ای اص خَد ًـبى هی شای ثشخَسد ثب افشادی کِ سفتبس غیش حشفِای ث فشآیٌذّبی خَداسصیبثی اص لجیل تؼییي سٍیِ

 .هشالجت اص ثیوبساى ثِ حذاکثش ثشػذ

  :ایحشفِ سفتبس اجضاء اص یک ّش هػبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 ارجحیت دادى هٌبفغ ثیوبر ثز هٌبفغ خَد ·  

 ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ ·  

 ف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبرفز ·  

 فزف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای مراهؼ ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ ·  

 تالػ ثزای وبعتي اس رًج ٍ درد ثیوبر اس توبم راّْبی هوىي ·  

 دلغَساًِ گَػ دادى ثِ ًگزاًی ّبی ثیوبر ·  

 پیؾٌْبد ووه ثِ عبیز اػنبء تین ·  

 تَاًذ وبرػ را اًجبم دّذ وبر فزد دیگزی وِ ًویداٍىلت ؽذى ثزای اًجبم  ·  

 در اختیبر دیگزاى لزار دادى داًؼ ٍ هْبر  ّبی خَد ·  

 
 

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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 :ضٌبسی  ٍظیفِ -2  

 ثِ هَلغ رعیذى / ػذم تؼجیل در تزن هحل وبر ·  

 لبثل اػتوبد ثَدى ·  

 اس عزپزعت پیزٍی وزدى ·  

 اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَلغ ·  

 رػبیت مَاثو ٍ همزرا  ·  

 ّوىبری هٌبعت در وبر تیوی ·  

 همزر اًجبم ٍظبئف ٍ در دعتزط ثَدى در سهبى ·  

 ؽَد گشارػ دلیك ٍ وبهل هزالجت ّبیی وِ ثزای ثیوبر اًجبم هی ·  

 هزالجت اس ثیوبر  اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت ·  

 تَاًذ حبمز ؽَد ٍ اىویٌبى اس جبیگشیي ًوی ٍظیفِ اىالع ثِ دیگزاى در سهبًیىِ ثزای اًجبم ·  

 ّب تىویل هزالجت ثیوبراى لجل اس هزخـ وزدى مى ·  

 اظْبر خيبی پشؽىی ثِ تین یب عزپزعت ·  

 اػتجبر ًوَدى ایز هٌقفبًِ اس ثی ؽٌبعبیی ٍ گشارػ خيب ٍ رفتبر ًبهٌبعت ّوىبراى ثب پزّیش ·   

 ًظبرتی حزفِ_هؾبروت در فؼبلیتْبی خَد ·  

 اجتٌبة اس عَء هقزف دارٍ ٍ الىل ·  

 ارائِ ًمذ هَثز ثِ جبی از سدى ·  

 :ضغلی تؼبلی -3  

 افالح رفتبرّب یب ػولىزد خَد ثزاعبط ثبسخَرد ارائِ ؽذُ ·   

 ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد یيًِگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ ح ·  

 ؽٌبختي هحذٍدیت خَد ٍ ووه گزفتي اس دیگزاى در هَارد ػذم داًؼ ٍ هْبر  وبفی ·  

 عبسگبری ثب تغییز ؽزایو ·  

 خَد  ارسیبثی عالهتی جغوی ٍ رٍحی ·  

 احغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَد ·  

 هَسؽیّبی م ؽزوت در وٌفزاًظ ّب، عویٌبرّب ٍ عبیز فؼبلیت ·  

 .وٌٌذ ّبی ثیوبر وِ هزاجؼِ هی case هيبلؼِ ثز اعبط ·  

 :دیگشاى ثِ احتشام -4

 ثزلزاری تفبّن ثب اػنبء تین ·  

 ّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین ·  

 اػ هؼزفی خَد ٍ اػنبی تین ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ·  

 هَرد خيبة لزار دادى ثیوبر ثِ ؽىلی هٌبعت ·  

 اعتفبدُ اس افيالحبتی وِ ثزای ثیوبر لبثل فْن ثبؽذ, در فحجت ثب ثیوبر ·  

 احتزام ٍ حفظ ؽأى اًغبًی ثیوبراى ٍ خبًَادُ ایؾبى چِ در حنَر ٍ چِ در ایبة ایؾبى ·  

 ّبی درهبًی احتزام ثِ حك اعتمال  فزدی ثیوبر اس ىزیك ارائِ اىالػب  در هَرد اًتخبة ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
http://iranethics.ir/find.php?wid=28
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 گیزی ثبؽذ ثیوبر, ٌّگبهی وِ ٍی فبلذ اّلیت تقوین لبًًَی َادُ یب لینارائِ هؾبٍرُ ثِ خبً ·  

 خقَفی ثیوبرٍ حزین  راسداری احتزام گذاؽتي ثِ ·  

 ّبی السم در ارتجبه ثب ثیوبر حفظ حزین ·  

 ارتجبه خَة ٍ هٌبعت ثب داًؾجَیبى تزم ّبی پبییي تز در هحیو مهَسؽی ·  

 ارتجبه خَة ٍ هٌبعت ثب اعبتیذ در هحیو مهَسؽی ·  

 ّبی هزتجو ثب عالهتی ارتجبه خَة ٍ هٌبعت ثب ؽبالیي عبیز حزفِ ·  

 دى در همبثل ىیفی اس رفتبرّب ٍ ػمبیذتحول ٍ فجَری ًؾبى دا ·  

تجؼیل رٍا ًذاؽتي در تؼبهال  خَد ثب دیگزاى ثزاعبط هَاردی ّوچَى عي، رًگ پَعت، ًضاد، ػمبیذ عیبعی، ٍمؼیت  ·  

ّبی ویفزی یب  جٌظ گزا( ٍ یب هحىَهیت جٌظ گزا یب ایز ّن ّبی جغوی ٍ رٍحی، جٌظ، توبیل جٌغی )ّن تأّل، ًبتَاًی

 جٌبیی

 :ضشافت ٍ ستیدس -5

 رفتبر فبدلبًِ )راعتگَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  ثَدى( ·  

 حل اختالفب  ثِ ؽىلی وِ ثِ ؽأى ىزف همبثل احتزام گذاؽتِ ؽَد ·  

 رفتبر هٌبعت ؽأى گزٍُ پشؽىی چِ در رفتبر، چِ در فحجت ٍ چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگی ·  

 ّبی خَد َاًوٌذیفذالت ثب ثیوبراى ٍ اجتٌبة اس ثشرگٌوبیی ت ·  

 ّبی ّوىبراى خَد در اجتوبػب  ػوَهی تؾَیك هَفمیت ·  

 .اظْبر ًظز فمو در هَرد هَمَػبتی وِ در حیيِ تخقـ اٍعت ·  

 ّب ػذم هؾبروت در تملت )دادى ٍ گزفتي( در مسهَى ·  

 پذیزفتي هغؤٍلیت وبر خَد ·  

 :اجتوبػی ػذالت ثِ تؼْذ -6

 )ثذٍى در ًظز گزفتي عي، رًگ پَعت، ًضاد ٍ ...( تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهتی ·  

 اس هٌبثغ خذهب  عالهتی) تجْیشا ، ٍعبیل یه ثبر هقزف ٍ ...(  هزالجت ·  

 

  خالق حشفِ ای هَاسد فَق هَسد تَجِ هَسد هشثَط ثِ ا 6ٌّگبم اسصیبثی اخاللی ٍ اختػبغی ػولکشد

 لشاس گیشد.
 

 (  حرهف ای گراییProfessionalismت ربشمرده است و یکی از مهم اهیی است هک ره دانشجى باید  رتین تىانمندی ( پادنبیی هب تعهدا

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

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

http://iranethics.ir/find.php?wid=32
http://iranethics.ir/find.php?wid=32
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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 4لَاًیي کبسآهَصی 
  داًطجَیبى گشاهی

   دس دفتشچِ حبضش خالصِ ای اص ثشًبهِ کبس آهَصی َؽ آهذگَیی ٍسٍد ؿوب ثِ اتبق ػولضوي خ ،

َّؿجشی ؿبهل لَاًیي ٍهمشسات هشثَط ثِ ثیوبسػتبى ٍکبسآهَصی ،ؿشح ٍظبیف فؼبلیتْبی ػولی ٍ.....اسائِ 

 ؿذُ اػت .

 ویل ؿذُ سا ثِ ّوشاُ پیـٌْبدات ٍاًتمبدات  ثِ دفتش گشٍُ َّؿجشی تحَیل ًوبییذ تب دس دس پبیبى دفتشچِ تک

 اسصیبثی ًْبیی ؿوب هٌظَس گشدد.

 . اًجبم تکبلیف تؼییي ؿذُ اصعشف اػبتیذ ٍگشفتي تبییذیِ اص اػبتیذ ٍ هشثیبى هشثَعِ ضشٍسی اػت 

 س آؿٌبیی ثب هْبستْبی ػلوی ٍ ػولی ػبػت( ثوٌظ204َ) ٍاحذ 4داًـجَیبى َّؿجشی ثِ هیضاى4کبس آهَصی

 هَسد ًیبص دستشم ؿؾ اجشا هی ؿَد.

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

 . سٍصّب کبسآهَصی عجك ثشًبهِ تٌظیوی اػالم ؿذُ ّش ّفتِ اص اثتذای ؿشٍع تشم تحصیلی هی ثبؿذ 

 ی اػت ٍداًـجَ ثِ ّیچ ػٌَاى دس سٍصّب حضَس دس اتبق ػول دس سٍصّب ٍػبػبت تؼییي ؿذُ ضشٍس

هگش اص غیجت هجبص اػتفبدُ کشدُ ٍ ثِ اصاء ّش سٍص غیجت غیش هجبص  "ٍػبػبت فَق ًویتَاًذ غیجت ًوبیذ

 "ثشاثش ججشاًی خَاّذ ثَد.3

  سػبیت لجبع فشم داًـجَیبى ثشاثش همشسات آهَصؿی ٍداًـجَیی الضاهی اػت.)لجبع فشم ثشای

ػجض، دهپبیی هٌبػت اتبق ػول()لجبع فشم ثشای خبًوْب:سٍپَؽ ٍ ؿلَاس ػجض ، همٌؼِ  آلبیبى:سٍپَؽ ٍ ؿلَاس

 ػجض ، جَساة ٍ دهپبیی هٌبػت( ٍ ًصت اتیکت ثشای کلیِ داًـجَیبى الضاهی اػت 

 کَتبُ ًگِ داؿتي ًبخي ّب ٍ ػذم اػتفبدُ اص صیَس االت الضاهی اػت 

 خَسد ثب ثیوبساى ، ّوشاّبى ٍ کبدس آهَصؿی دسهبًی سػبیت ؿئًَبت اػالهی سػبیت ؿئًَبت حشفِ ای دس ثش 

 .تبخیش دس ٍسٍد ٍتؼجیل دس خشٍج ثشخالف همشسات هی ثبؿذ ،هگش ثب اعالع ٍاجبصُ هشثی 

  ٍُسفشًغ اهتحبى پبیبى کبسآهَصی اص کتبة ثیؼیک هیلش دس فصل ّبی تؼییي ؿذُ کِ دس تبثلَ اػالًبت  گش

کلیذی دس ثیَْؿی اص هجبحث ػٌَاى ؿذُ دس کالػْب ٍ  ًصت ؿذُ اػت  ٍ ّوچٌیي تؼذادی اص ًکبت

کٌفشاًؼْبی آهَصؿی ٍ کتبة هی ثبؿذ کِ تَػظ گشٍُ تذٍیي ٍ داًـجَ هَظف اػت اص گشٍُ دسیبفت 

 ًوبیذ هی ثبؿذ 

  اسصؿیبثی ثِ صَست ػولی ٍ ؿفبّی اًجبم هی گشدد . دس پبیبى دٍسُ ثِ صَست اهتحبى هـبّذُ ٍ چک

 کبس آهَصی ٍ ػبیش هَاسد ًوشُ تؼلك هی گیشد . لیؼت  ٍ فؼبلیتْبی حیي
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  ِدس هَاسدی کLog book  ًبلص ثبؿذ ، ًوشُ ًب توبم اػت ٍ ثِ داًـکذُ گضاسؽ ًوی گشدد . ًْبیت

 تحَیل دفتشچِ تب دٍ سٍص ثؼذ اص اتوبم دٍسُ کبسآهَصی هی ثبؿذ

 . اخز ًوشُ دس توبهی هْبستْبی ػولی تحت ًظش هشثی الضاهی اػت 

 اػت. یالضاه بىیداًـجَ یثشا کتیات ًصت 

هذیش گشٍُ َّضجشی    آلبی جؼفشیدس خػَظ هسبئل هشثَط ثِ کبسآهَصی ٍ فؼبیت ّبی یبدگیشی خَد ثِ عَس هستوش ثب  اػضبء گشٍُ ٍ 

  ضوبسُ ثبثت:-داًطکذُ استجبط داضتِ ثبضیذ 

 214داخلی -01732436102

                                                                                                                               

 syjafarib@gmail.comپست الکتشًٍیک     
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 اّذاف کبس آهَصی

 اًجبم دّذاسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْضی  داًطجَ ثبیذ-1

  تجییي ًوبیذاًطجَ ثبیذ لبدس ثبضذ اغَل اًتخبة سٍش ثیَْضی هٌبست سا د-2

ثب تَجِ ثِ چگًَگی آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْضی )تجْیضات ،ٍسبیل،داسٍّب ٍ...( سا  داًطجَ -3

ٍ حلك ،پیًَذ  سٍش ثیَْضی اًتخبثی دس جشاحی ّبی تخػػی ٍ فَق تخػػی)للت،تَساکس،هغض،گَش

 ٍ.....( سا اًجبم دّذ

 َضی هطبسکت ًوبیذداًطجَ ثبیذ دس اًجبم المبء ثیَْضی ػوَهی تحت ًظش هتخػع ثیْ -4

 ػَاسؼ  هشحلِ لجل ٍ  حیي ٍ ثؼذاص ثیَْضی هطبسکت ًوبیذدس پبیص  داًطجَ ثبیذ -5

 دس اًَاع ثیَْضی دس جشاحی ّبی تخػػی اًجبم دّذ  داًطجَ ثبیذ اسگبى ّبی حیبتی  ٍ غحٌِ ػول  سا -6

ی ػوَهی ٍ ثی حسی ًبحیِ داًطجَ تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس هشالجت اص ثیوبس دس هشاحل هختلف ثیَْض -7

 ای دس جشاحی ّبی تخػػی ٍ فَق تخػػی سا اًجبم دّذ 

 اغَل ثیَْضی ٍ تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس ثیوبساى اٍسطاًس سا اًجبم دّذ  داًطجَ ثبیذ -8

 اغَل ثیَْضی دس ثیوبساى سشپبیی ،چگًَگی پزیشش ٍ تشخیع ثیوبس سا اًجبم دّذ داًطجَ ثبیذ  -9

  هطبسکت ًوبیذ سٍضْبی اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای ٍ ثشٍص ػَاسؼ احتوبلی س دیذ داًطجَ ثب  -10

تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس ثیوبساى ًیبصهٌذ ثیَْضی ثشای اًجبم الذاهبت تطخیػی ٍ دس داًطجَ ثبیذ -11

 هطبسکت ًوبیذدسهبًی سا 
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 ضشح ٍظبیف داًطجَ دس کبسآهَصی:

 صَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس ثخؾ.سػبیت همشسات ، لَاًیي ، ا - 1

 ثشلشاسی استجبط ثب ثیوبس ٍ اعشافیبى ٍی   - 2

 ثب ّوکبساى ٍ پشػٌل دسهبًی .ثشلشاسی استجبط هٌبػت   -3

 چگًَگی اسصیبثی ثیوبس لجل اص ثیَْؿیآکبّی ثِ   -4

 آگبّی ثِ اصَل اًتخبة سٍؽ ثیَْؿی هٌبػت -5

)تجْیضات ،ٍػبیل،داسٍّب ٍ...( سا ثب تَجِ ثِ سٍؽ ثیَْؿی آهبدُ ػبصی ثیوبس ثشای المبء ثیَْؿی  -6

 اًتخبثی دس جشاحی ّبی تخصصی ٍ فَق تخصصی)للت،تَساکغ،هغض،گَؽ ٍ حلك ،پیًَذ ٍ.....(

 اًجبم المبء ثیَْؿی ػوَهی تحت ًظش هتخصص ثیَْؿی-7

 ػَاسض  هشحلِ لجل ٍ  حیي ٍ ثؼذاص ثیَْؿی ٍ هشالجت اص ثیوبس پبیؾ-8

 بى ّبی حیبتی  ٍ صحٌِ ػول  سا عجك اصَل آهَختِ ؿذُ اسگپبیؾ  -9

ثکبسگیشی تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس هشالجت اص ثیوبس دس هشاحل هختلف ثیَْؿی ػوَهی ٍ ثی  -10

 حؼی ًبحیِ ای دس جشاحی ّبی تخصصی ٍ فَق تخصصی 

 اًجبم اصَل ثیَْؿی ٍ تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس ثیوبساى اٍسطاًغ  -11

 م اصَل ثیَْؿی ٍ تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس ثیوبساى ػشپبییاًجب -12

اًجبم اصَل هشالجت اص ثیوبس پغ اص هشحلِ َّؽ آٍسی  ٍ هـبسکت  دس اًتمبل  ٍ پزیشؽ ثیوبس  -13

 ثِ ثخؾ  ٍ هشالجتْبی پغ اص ثیَْؿی  

م الذاهبت هـبسکت دس اًجبم تذاثیش ٍ توْیذات الصم دس ثیوبساى ًیبصهٌذ ثیَْؿی ثشای اًجب -14

 تـخیصی ٍ دسهبًی 
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 تًجٍ: ایه قسمت تًسط داوشجً تکمیل گردد:                           

 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ                                                                                   4کبسآهَصیهحل جذٍل 

 تبسیخ هحل کبسآهَصی ّفتِ

   اٍل

   دٍم

   سَم

   چْبسم

   پٌجن

   ضطن

   ّفتن

   ّطتن

   ًْن

   دّن

   یبصدّن

   دٍاصدّن

   سیضدّن

   چْبسدّن

   پبًضدّن

   ضبًضدّن
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 فؼبلیت ّبی اختػبغی ، آهَصضی) اسائِ کٌفشاًس، تْیِ گضاسش، تْیِ هغلت ٍ....(

ف
دی

ر
 

 ًبم هشکض ػٌَاى فؼبلیت
 بی اختػبغی ، آهَصضیفؼبلیت ّاسصیبثی 

 اهضبء هشثی تبسیخ

 ضؼیف هتَسظ خَة ػبلی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

21         
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 فؼبلیت ّبی اختػبغی ، آهَصضی) اسائِ کٌفشاًس، تْیِ گضاسش، تْیِ هغلت ٍ....(

ف
دی

ر
 

 ًبم هشکض ػٌَاى فؼبلیت
 اسصیبثی فؼبلیت ّبی اختػبغی ، آهَصضی

 اهضبء هشثی تبسیخ

 ضؼیف هتَسظ خَة ػبلی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

21         
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 4ًحَُ حضَس داًطجَ دس کبسآهَصی 

 ِ اٍّل تشمّفت 8

 َفتٍ
مرکس آمًزشی ي  وام

درماوی ي یا 
 بیمارستان

 تاریخ

 وحًٌ حضًر

 یا سرپرست  مربی ي  مُر ي امضاء 
 کسری واقص کامل

 بٍ ساعت

       ايّل

       ديّم

       سًّم

       چُارم

       پىجم

       ششم

       َفتم

       َشتم
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 4س کبسآهَصی ًحَُ حضَس داًطجَ د

 ّفتِ دٍّم تشم 8

 َفتٍ
مرکس آمًزشی ي  وام

درماوی ي یا 
 بیمارستان

 تاریخ

 وحًٌ حضًر
 یا سرپرست مربی ي  مُر ي امضاء 

 کسری واقص کامل
 بٍ ساعت

       ًْن

       دّن

       یبسدّن

       دٍاسدّن

       عیشدّن

       چْبردّن

       پبًشدّن

       ؽبًشدّن

 

 :تَضیحبت
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 جَ اص ػولکشد خَد دس اتبق ػولگضاسش داًط

 

 

 

اهضبی 

 هشثی

هْوتشیي ػبسضِ 

 ثیَْضی ثیوبس

 )ًبم ثشدُ ضَد(

فؼبلیت داًطجَ  ثِ 

گش /کوک   غَست هطبّذُ

کٌٌذُ هستمل )ًبم ثشدُ 

 ضَد(

ASA  
 Classثیوبس

ًَع 

 ثیَْضی

هطکل 

خبظ ثیوبس 

دس اسصیبثی 

 اٍلیِ

تطخیع ٍ 

ًَع ػول 

 جشاحی

سي/جٌس 

 ثیوبس

ضوبسُ 

پشًٍذُ 

 ثیوبس

خ تبسی

 ػول

 

 

 ضوبسُ ًبم ثیوبسستبى

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 
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 گضاسش داًطجَ اص ػولکشد خَد دس اتبق ػول

 

 

 

 

اهضبی 

 هشثی

هْوتشیي ػبسضِ 

 ثیَْضی ثیوبس

 )ًبم ثشدُ ضَد(

فؼبلیت داًطجَ  ثِ 

گش /کوک   غَست هطبّذُ

کٌٌذُ هستمل )ًبم ثشدُ 

 ضَد(

ASA  
 Classثیوبس

ًَع 

 ثیَْضی

هطکل 

خبظ ثیوبس 

دس اسصیبثی 

 اٍلیِ

 تطخیع ٍ

ًَع ػول 

 جشاحی

سي/جٌس 

 ثیوبس

ضوبسُ 

پشًٍذُ 

 ثیوبس

تبسیخ 

 ػول

 

 

 ضوبسُ ًبم ثیوبسستبى

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 
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 ......... وبسستبىیث بیدس  هشکض  یتَسظ هشث یبثیاسصض

ف
دی

ر
 

 عالی ػٌَاى

5/0 

 خوب

25/0 

 ضعیف

0 

    سػبیت همشسات ، لَاًیي ، اغَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس اتبق ػول 

1 
ثزای مراهؼ  ٍ زف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبرف، ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ

   

2 
هزالجت اس   اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَلدر هحل وبرمهَسی، ثِ هَلغ  )حنَروظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،ثیوبر

   

3 
ؽزوت  ،احغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَد،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ حیيِ)غلیتعالی ش

 ٍ.....( ّبی مهَسؽی در فؼبلیت

   

    ٍ....( ، احتزام ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ثیوبر، اعبتیذ ٍ ّوىبراىّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین)احترام ته دیگران 4

5 
چِ در رفتبر، چِ در فحجت داًؾجَ رفتبر هٌبعت ؽأى  (،رفتبر فبدلبًِ )راعتگَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  ثَدى)درستی و شرافت

 ٍ ....( ٍ چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌبثغ خذهب  عالهتی  هزالجت  ی،تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهت)تعهد ته عدالت اجتماعی  6

    ثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر ٍ اىزافیبى ٍی 7

    ثزلزاری ارتجبه هٌبعت ثب ّوىبراى ٍ پزعٌل درهبًی . 8

    چگًَگی ارسیبثی ثیوبر لجل اس ثیَْؽیموبّی ثِ  9

    مگبّی ثِ افَ  اًتخبة رٍػ ثیَْؽی هٌبعت 10

    هؾبروت در گذاؽتي لَلِ داخل تزاؽِ 11

    اُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری وٌتز  ر 12

13 
دارٍّب ٍ...( را ثب تَجِ ثِ رٍػ ثیَْؽی اًتخبثی در جزاحی ّبی  ٍعبیل، مهبدُ عبسی ثیوبر ثزای المبء ثیَْؽی )تجْیشا  ،

 پیًَذ ٍ.....( گَػ ٍ حلك ، هغش، تَراوظ، )للت، تخققی ٍ فَق تخققی

   

    هتخقـ ثیَْؽیاًجبم المبء ثیَْؽی ػوَهی تحت ًظز  14

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر اسهزحلِ لجل ػَارك  پبیؼ 15

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر حیيػَارك هزحلِ  پبیؼ 16

    ػَارك هزحلِ ثؼذاس ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر پبیؼ 17

    پبیؼ ارگبى ّبی حیبتی  ٍ فحٌِ ػول  را ىجك افَ  مهَختِ ؽذُ 18

19 
تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثیَْؽی ػوَهی در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق  ثىبرگیزی

 تخققی

   

20 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثی حغی ًبحیِ ای در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

    توْیذا  السم در ثیوبراى اٍرصاًظاًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ  21

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى عزپبیی 22

    مگبّی ٍ هؾبروت در اوغتیَثِ وزدى فحیح ثیوبر -اًجبم افَ  هزالجت اس ثیوبر پظ اس هزحلِ َّػ  23

    تحَیل فحیح ثیوبر ثِ ثخؼ اس ثیَْؽی هؾبروت  در اًتمب   ٍ پذیزػ ثیوبر ثِ ثخؼ  ٍ هزالجتْبی پظ 24

 ًوشُ : 12ًوشُ اخز ضذُ  اص چک لیست اسصضیبثی فَق اص  -1 

 :  ًوشُ 2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ کٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -2

                                                                                                           : ًوشُ 1. ًوشُ تکویل فشم اسصضیبثی ػولکشد اص 3
 جوغ ًوشُ                                                                  : اص هشثی دس هشکض یب ثیوبسستبى  3ٍ  2 ،  1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -4

 ثی :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء هش

 

 

 

 



 16  98ثْوي-گشٍُ َّضجشی

 

 

 ......... وبسستبىیث بیدس  هشکض  یتَسظ هشث یبثیاسصض

 عالی سػبیت همشسات ، لَاًیي ، اغَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس اتبق ػول 

5/0 

 خوب

25/0 

 ضعیف

0 

1 
ای مراهؼ ثز ٍ فزف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبر، ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ

   

2 
هزالجت اس   اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَلدر هحل وبرمهَسی، ثِ هَلغ  )حنَروظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،ثیوبر

   

3 
ؽزوت  ،احغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَد،یی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد ّب ًگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ حیيِ)تعالی شغلی

 ٍ.....( ّبی مهَسؽی در فؼبلیت

   

    ، احتزام ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ثیوبر، اعبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ....(ّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین)احترام ته دیگران 4

5 
چِ در رفتبر، چِ در فحجت داًؾجَ رفتبر هٌبعت ؽأى  (،گَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  ثَدىرفتبر فبدلبًِ )راعت)درستی و شرافت

 ٍ ....( ٍ چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌبثغ خذهب  عالهتی  هزالجت  ی،تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهت)تعهد ته عدالت اجتماعی  6

    ى ٍیثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر ٍ اىزافیب 7

    ثزلزاری ارتجبه هٌبعت ثب ّوىبراى ٍ پزعٌل درهبًی . 8

    چگًَگی ارسیبثی ثیوبر لجل اس ثیَْؽیموبّی ثِ  9

    مگبّی ثِ افَ  اًتخبة رٍػ ثیَْؽی هٌبعت 10

    هؾبروت در گذاؽتي لَلِ داخل تزاؽِ 11

    وٌتز  راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  12

13 
دارٍّب ٍ...( را ثب تَجِ ثِ رٍػ ثیَْؽی اًتخبثی در جزاحی ّبی  ٍعبیل، عبسی ثیوبر ثزای المبء ثیَْؽی )تجْیشا  ،مهبدُ 

 پیًَذ ٍ.....( گَػ ٍ حلك ، هغش، تَراوظ، )للت، تخققی ٍ فَق تخققی

   

    اًجبم المبء ثیَْؽی ػوَهی تحت ًظز هتخقـ ثیَْؽی 14

    َؽی ٍ هزالجت اس ثیوبرثیْ اسهزحلِ لجل ػَارك  پبیؼ 15

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر حیيػَارك هزحلِ  پبیؼ 16

    ػَارك هزحلِ ثؼذاس ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر پبیؼ 17

    پبیؼ ارگبى ّبی حیبتی  ٍ فحٌِ ػول  را ىجك افَ  مهَختِ ؽذُ 18

19 
احل هختلف ثیَْؽی ػوَهی در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هز

 تخققی

   

20 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثی حغی ًبحیِ ای در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى اٍرصاًظ 21

    َ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى عزپبییاًجبم اف 22

    مگبّی ٍ هؾبروت در اوغتیَثِ وزدى فحیح ثیوبر -اًجبم افَ  هزالجت اس ثیوبر پظ اس هزحلِ َّػ  23

    تحَیل فحیح ثیوبر ثِ ثخؼ هؾبروت  در اًتمب   ٍ پذیزػ ثیوبر ثِ ثخؼ  ٍ هزالجتْبی پظ اس ثیَْؽی 24

 ًوشُ : 12شُ اخز ضذُ  اص چک لیست اسصضیبثی فَق اص ًو -1 

 :  ًوشُ 2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ کٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -2

                                                                                                           : ًوشُ 1. ًوشُ تکویل فشم اسصضیبثی ػولکشد اص 3
 جوغ ًوشُ                                                                   :  اص هشثی دس هشکض یب ثیوبسستبى  3ٍ  2 ،  1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -3

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء هشثی :

 

 

 

 



 17  98ثْوي-گشٍُ َّضجشی

 

 ......... بسستبىویث بیدس  هشکض  یتَسظ هشث یبثیاسصض
 

 

ف
دی

ر
 

 عالی ػٌَاى

5/0 

 خوب

25/0 

 ضعیف

0 

    سػبیت همشسات ، لَاًیي ، اغَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس اتبق ػول 

1 
ثزای مراهؼ  ٍ فزف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبر، ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ

   

2 
هزالجت اس   اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَلدر هحل وبرمهَسی، ثِ هَلغ  )حنَروظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،ثیوبر

   

3 
ؽزوت  ،هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَداحغبط ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ حیيِ)تعالی شغلی

 ٍ.....( ّبی مهَسؽی در فؼبلیت

   

    ، احتزام ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ثیوبر، اعبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ....(ّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین)احترام ته دیگران 4

5 
چِ در رفتبر، چِ در فحجت داًؾجَ رفتبر هٌبعت ؽأى  (،ثَدىرفتبر فبدلبًِ )راعتگَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  )درستی و شرافت

 ٍ ....( ٍ چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌبثغ خذهب  عالهتی  هزالجت  ی،تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهت)تعهد ته عدالت اجتماعی  6

    ثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر ٍ اىزافیبى ٍی 7

    ت ثب ّوىبراى ٍ پزعٌل درهبًی .ثزلزاری ارتجبه هٌبع 8

    چگًَگی ارسیبثی ثیوبر لجل اس ثیَْؽیموبّی ثِ  9

    مگبّی ثِ افَ  اًتخبة رٍػ ثیَْؽی هٌبعت 10

    هؾبروت در گذاؽتي لَلِ داخل تزاؽِ 11

    وٌتز  راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  12

13 
دارٍّب ٍ...( را ثب تَجِ ثِ رٍػ ثیَْؽی اًتخبثی در جزاحی ّبی  ٍعبیل، تجْیشا  ،مهبدُ عبسی ثیوبر ثزای المبء ثیَْؽی )

 پیًَذ ٍ.....( گَػ ٍ حلك ، هغش، تَراوظ، )للت، تخققی ٍ فَق تخققی

   

    اًجبم المبء ثیَْؽی ػوَهی تحت ًظز هتخقـ ثیَْؽی 14

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر اسهزحلِ لجل ػَارك  پبیؼ 15

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر حیيػَارك هزحلِ  بیؼپ 16

    ػَارك هزحلِ ثؼذاس ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر پبیؼ 17

    پبیؼ ارگبى ّبی حیبتی  ٍ فحٌِ ػول  را ىجك افَ  مهَختِ ؽذُ 18

19 
ی ّبی تخققی ٍ فَق ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثیَْؽی ػوَهی در جزاح

 تخققی

   

20 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثی حغی ًبحیِ ای در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى اٍرصاًظ 21

    سم در ثیوبراى عزپبییاًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  ال 22

    مگبّی ٍ هؾبروت در اوغتیَثِ وزدى فحیح ثیوبر -اًجبم افَ  هزالجت اس ثیوبر پظ اس هزحلِ َّػ  23

    تحَیل فحیح ثیوبر ثِ ثخؼ هؾبروت  در اًتمب   ٍ پذیزػ ثیوبر ثِ ثخؼ  ٍ هزالجتْبی پظ اس ثیَْؽی 24

 ًوشُ : 12فَق اص  ًوشُ اخز ضذُ  اص چک لیست اسصضیبثی -1 

 :  ًوشُ 2ًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ کٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اص -2

                                                                                                           : ًوشُ 1. ًوشُ تکویل فشم اسصضیبثی ػولکشد اص 3
 جوغ ًوشُ                                                                          :  اص هشثی دس هشکض یب ثیوبسستبى  3ٍ  2 ،  1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -3

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء هشثی :

 

 

 

 



 18  98ثْوي-گشٍُ َّضجشی

 

 

 ......... وبسستبىیث بیدس  هشکض  یتَسظ هشث یبثیاسصض

ف
دی

ر
 

 عالی ػٌَاى

5/0 

 خوب

25/0 

 ضعیف

0 

    سػبیت همشسات ، لَاًیي ، اغَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس اتبق ػول 

1 
ثزای مراهؼ  ٍ فزف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبر، ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ

   

2 
هزالجت اس   اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَلدر هحل وبرمهَسی، ثِ هَلغ  )حنَرسیوظیفه شنا

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،ثیوبر

   

3 
ؽزوت  ،داحغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ حیيِ)تعالی شغلی

 ٍ.....( ّبی مهَسؽی در فؼبلیت

   

    ، احتزام ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ثیوبر، اعبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ....(ّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین)احترام ته دیگران 4

5 
چِ در رفتبر، چِ در فحجت اًؾجَ درفتبر هٌبعت ؽأى  (،رفتبر فبدلبًِ )راعتگَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  ثَدى)درستی و شرافت

 ٍ ....( ٍ چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگی

   

    ٍ....( اس هٌبثغ خذهب  عالهتی  هزالجت  ی،تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهت)تعهد ته عدالت اجتماعی  6

    ثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر ٍ اىزافیبى ٍی 7

    بًی .ثزلزاری ارتجبه هٌبعت ثب ّوىبراى ٍ پزعٌل دره 8

    چگًَگی ارسیبثی ثیوبر لجل اس ثیَْؽیموبّی ثِ  9

    مگبّی ثِ افَ  اًتخبة رٍػ ثیَْؽی هٌبعت 10

    هؾبروت در گذاؽتي لَلِ داخل تزاؽِ 11

    وٌتز  راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  12

13 
ٍ...( را ثب تَجِ ثِ رٍػ ثیَْؽی اًتخبثی در جزاحی ّبی دارٍّب  ٍعبیل، مهبدُ عبسی ثیوبر ثزای المبء ثیَْؽی )تجْیشا  ،

 پیًَذ ٍ.....( گَػ ٍ حلك ، هغش، تَراوظ، )للت، تخققی ٍ فَق تخققی

   

    اًجبم المبء ثیَْؽی ػوَهی تحت ًظز هتخقـ ثیَْؽی 14

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر اسهزحلِ لجل ػَارك  پبیؼ 15

    ؽی ٍ هزالجت اس ثیوبرثیَْ حیيػَارك هزحلِ  پبیؼ 16

    ػَارك هزحلِ ثؼذاس ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر پبیؼ 17

    پبیؼ ارگبى ّبی حیبتی  ٍ فحٌِ ػول  را ىجك افَ  مهَختِ ؽذُ 18

19 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثیَْؽی ػوَهی در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

20 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثی حغی ًبحیِ ای در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى اٍرصاًظ 21

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى عزپبیی 22

    مگبّی ٍ هؾبروت در اوغتیَثِ وزدى فحیح ثیوبر -اًجبم افَ  هزالجت اس ثیوبر پظ اس هزحلِ َّػ  23

    تحَیل فحیح ثیوبر ثِ ثخؼ هؾبروت  در اًتمب   ٍ پذیزػ ثیوبر ثِ ثخؼ  ٍ هزالجتْبی پظ اس ثیَْؽی 24

 ًوشُ : 12ًوشُ اخز ضذُ  اص چک لیست اسصضیبثی فَق اص  -1 

 :  ًوشُ 2وشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغی )اسائِ کٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اصً -2

                                                                                                           : ًوشُ 1. ًوشُ تکویل فشم اسصضیبثی ػولکشد اص 3
 جوغ ًوشُ                                                                    :  اص هشثی دس هشکض یب ثیوبسستبى  3ٍ  2 ،  1ضذُ سدیف جوغ ًوشُ اخز -3

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء هشثی :
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 ......... وبسستبىیث بیدس  هشکض  یتَسظ هشث یبثیاسصض
 

ف
دی

ر
 

 عالی ػٌَاى

5/0 

 خوب

25/0 

 ضعیف

0 

    سػبیت همشسات ، لَاًیي ، اغَل ػلوی ٍ اخاللی سفتبس دس اتبق ػول 

1 
ثزای مراهؼ  ٍ فزف ٍلت ٍ حَفلِ ثزای تَمیح اىالػب  ثِ ثیوبر، ّبی ثیوبر تَجِ ًؾبى دادى ثِ خَاعتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثخؾیذى ثِ ثیوبر ًبخَػ

   

2 
هزالجت اس   اًتمب  درعت ٍ وبهل هغؤٍلیت غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ ىَر وبهل ٍ ثِ هَل در هحل وبرمهَسی،ثِ هَلغ  )حنَروظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،ثیوبر

   

3 
ؽزوت  ،احغبط هغؤٍلیت ثزای ثبسمهَسی خَد،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؼ خَد  ًگزػ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تؾخیـ حیيِ)تعالی شغلی

 ...(ٍ.. ّبی مهَسؽی در فؼبلیت

   

    ، احتزام ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ثیوبر، اعبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ....(ّبی السم در هَلؼیتْبی ؽغلی ٍ مهَسؽی حفظ حزین)احترام ته دیگران 4

5 
چِ در رفتبر، چِ در فحجت داًؾجَ رفتبر هٌبعت ؽأى  (،رفتبر فبدلبًِ )راعتگَیی, اًقبف، رن ثَدى، خَػ لَ  ثَدى)درستی و شرافت

 ٍ ....( چِ در پَؽؼ ٍ مراعتگیٍ 

   

    ٍ....( اس هٌبثغ خذهب  عالهتی  هزالجت  ی،تَسیغ ػبدالًِ هٌبثغ هزالجت عالهت)تعهد ته عدالت اجتماعی  6

    ثزلزاری ارتجبه ثب ثیوبر ٍ اىزافیبى ٍی 7

    ثزلزاری ارتجبه هٌبعت ثب ّوىبراى ٍ پزعٌل درهبًی . 8

    بثی ثیوبر لجل اس ثیَْؽیچگًَگی ارسیموبّی ثِ  9

    مگبّی ثِ افَ  اًتخبة رٍػ ثیَْؽی هٌبعت 10

    هؾبروت در گذاؽتي لَلِ داخل تزاؽِ 11

    وٌتز  راُ َّایی ثیوبر ثؼذ اس لَلِ گذاری  12

13 
ًتخبثی در جزاحی ّبی دارٍّب ٍ...( را ثب تَجِ ثِ رٍػ ثیَْؽی ا ٍعبیل، مهبدُ عبسی ثیوبر ثزای المبء ثیَْؽی )تجْیشا  ،

 پیًَذ ٍ.....( گَػ ٍ حلك ، هغش، تَراوظ، )للت، تخققی ٍ فَق تخققی

   

    اًجبم المبء ثیَْؽی ػوَهی تحت ًظز هتخقـ ثیَْؽی 14

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر اسهزحلِ لجل ػَارك  پبیؼ 15

    ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر حیيػَارك هزحلِ  پبیؼ 16

    ػَارك هزحلِ ثؼذاس ثیَْؽی ٍ هزالجت اس ثیوبر پبیؼ 17

    پبیؼ ارگبى ّبی حیبتی  ٍ فحٌِ ػول  را ىجك افَ  مهَختِ ؽذُ 18

19 
ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا  السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثیَْؽی ػوَهی در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق 

 تخققی

   

20 
السم در هزالجت اس ثیوبر در هزاحل هختلف ثی حغی ًبحیِ ای در جزاحی ّبی تخققی ٍ فَق  ثىبرگیزی تذاثیز ٍ توْیذا 

 تخققی

   

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى اٍرصاًظ 21

    اًجبم افَ  ثیَْؽی ٍ تذاثیز ٍ توْیذا  السم در ثیوبراى عزپبیی 22

    مگبّی ٍ هؾبروت در اوغتیَثِ وزدى فحیح ثیوبر -پظ اس هزحلِ َّػ اًجبم افَ  هزالجت اس ثیوبر  23

    تحَیل فحیح ثیوبر ثِ ثخؼ هؾبروت  در اًتمب   ٍ پذیزػ ثیوبر ثِ ثخؼ  ٍ هزالجتْبی پظ اس ثیَْؽی 24

 ًوشُ : 12ًوشُ اخز ضذُ  اص چک لیست اسصضیبثی فَق اص  -1 

 :  ًوشُ 2ی )اسائِ کٌفشاًس،  گضاسش، تْیِ هغلت ٍ ....( اصًوشُ اخز ضذُ اص فؼبلیت ّبی اختػبغ -2

                                                                                                           : ًوشُ 1. ًوشُ تکویل فشم اسصضیبثی ػولکشد اص 3
 جوغ ًوشُ                                                                       :  شکض یب ثیوبسستبى اص هشثی دس ه 3ٍ  2 ،  1جوغ ًوشُ اخز ضذُ سدیف -3

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء هشثی :

 

 

 

 



 20  98ثْوي-گشٍُ َّضجشی

 

 

 

 ًوشُ ًْبیی کبسآهَص پس اص عی دٍسُسبػبت غیجت ٍ 

 م حضَسػذ            □حضَس     :ٍضؼیت حضَس داًطجَ دس جلسِ تَجیْی اثتذای تشم□ 
 

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

 

 ٍضؼیت غیجت داًطجَ

 تبخیش ثِ سبػت ػٌَاى سدیف
جوغ سبػبت غیجت 

 سٍصاًِ
 جوغ

    غیجت ّبی تشم 1

  جوغ کل 3

 :اسصضیبثی ًْبیی ٍ اسائِ پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات 
 

 ًوزُ اخذ ؽذُ ختقبؿ یبفتًِوزُ ا ػٌَاى ردیف

 

  11 هیبًگیي جوغ ًوزا  ارسؽیبثی هزثیبى  1

 

  1 هیبًگیي ًوزُ مسهَى هیبى تزم ٍ پبیبى تزم 2

 

  20 جوغ ًوزُ ًْبیی 4

 

 تَمیح : ایي جذٍ  تَعو گزٍُ پز هی ؽَد.

 

 اهضبی اػضبی گشٍُ:

 

1-                                                              4- 

 

 

 

2-                                                              5- 

 

 

 

3-                                                              6- 

 

 

 .................مًرد تایید است.ومرٌ .............................

 



 21  98ثْوي-گشٍُ َّضجشی

 

 

 

 

 :ارائِ پیؾٌْبدا  ٍ اًتمبدا 
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5-  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 اهنبء داًؾجَ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




