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 همذهِ :
داًـجَیبى  2دٍسُ وبسآهَصی دس ػشصِ  Log book( L . Bاًـجَی گشاهی دفتشچِ حبضش تحت ػٌَاى )د

دس عَل وبسآهَصی دس  ؿوبداًـگبُ، ثِ هٌظَس ثجت ولیِ فؼبلیتْبی آهَصؿی ، ثبلیٌی َّؿجشی وبسؿٌبػی پیَػتِ 

ثشای تؼییي ًوشُ اسصؿیبثی دٍسُ  L .Bلبثل روش اػت دس پبیبى دٍسُ اعالػبت هَجَد دس اػت. ػشصِ عشاحی ؿذُ 

 هَاسد ریل ػٌبیت ثفشهبئیذ : ثِ هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد لزا تمبضب داسد

 دفتشچِ ًْبیت دلت سا ثؼول آٍسیذ .دس تىویل  - 1

 دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى ًْبیت ػؼی ٍ تالؽ خَد سا ثؼول آٍسیذ . – 2

 دس هَلغ تحَیل دفتشچِ یه وپی اص آى ًضد خَد ًگْذاسی ًوبئیذ. – 3

ػولی وبسٍسصاى ثشای ثىبس گیشی هجبحث تئَسی ٍ آؿٌبیی ثب هْبستْبی  ّذف اص وبس آهَصی دس ػشصِ آهَصؽ – 4

 ػلوی ٍ ػولی هَسد ًیبص هی ثبؿذ .

 هشخظبت داًشجَ :

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی وبس آهَص :

 ؿوبسُ داًـجَئی : 
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  ثب تَجِ ثِ اّویت اخالق دس ّوِ شئًَبت صًذگی ٍ حیغِ ّبی شغلی، ساٌّوبی اخالق حشفِ ای ثِ ششح ریل

 اػالم هی گشدد:

 ساٌّوبی اخالق حشفِ ای:
ّای اتخار ضذُ دس یک حشفِ ٍ سفتاس ّای اخاللی کِ تصوینّا، اصَل ٍ دستَسالؼولاخالق حشفِ ای ػباست است اص ٌّجاسّا، اسصش

 .ضاغلیي آى حشفِ سا کٌتشل ٍ ّذایت هی کٌٌذ

 .ایي ٍاطُ اص دٍ سکي اخالق ٍ حشفِ تطکیل ضذُ است کِ الصم است ابتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق اسایِ ضَد

، اخالق (personal ethics) هی باضذ کِ خَد بِ سِ ًَع اخالق فشدی "هسٍَلیت پزیشی دس لبال حمَق افشاد"اخالق بِ هؼٌی 

 .دستِ بٌذی هی ضَد (organizational ethics) ٍ هسایل اخاللی ساصهاًْا (work ethics) حشفِ ای

دس اداهِ هْن تشیي هصادیك ػولی بشای اخالق حشفِ ای کِ هی تَاًٌذ بِ داًطجَیاى هحتشم دس اًجام ّشچِ بْتش دٍسُ کاسآهَصی 

 :کوک ًوایٌذ؛ اسایِ هی گشدد

 ّای الصم ٍ بِ  ای پایبٌذ باضٌذ ٍ داًص ٍهْاست بایذ بِ آهَصش هذاٍم خَد دس توام طَل صًذگی حشفِ افشاد   :ای تعهد به توانمندی حرفه

 .سٍص سا بِ دست آٍسدًذ

 

 هاًی اطالػات هشبَط بِ ٍضؼیت سالهتی بیواساى سا کاهل ٍ ٍ دس کل دٍسُ دس سضایت بایذ لبل اص اخز  :تعهد به صداقت با بیماران

 گیشی ًوایذ . اسائِ اطالػات بِ هیضاًی الصم است کِ بیواس بتَاًذ بشای دٍسُ دسهاًی خَد تصوینُددایاس ایطاى لشاس تصادلاًِ دس اخ

 

 حفاظت اص اطالػات بیواساى است ساصداسی ی کسب اػتواد بیواساى سػایت الصهِ :بیمار رازداری تعهد به ٍ 

 

 بر اساس معیارهای اخالقی، حرفه ای و شرعی رابطه مناسب با بیماران برقراری تعهد به 
 

 ٌذ.ّایی بشای استماء کیفیت خذهات الذام ًوای سیضی ٍ اجشای هکاًیسن بایذ دس بشًاهِ  :ها تعهد به ارتقا کیفیت خدمات مراقبت 

 

 بایذ دستشسی ّوگاى بِ خذهات حذالل استاًذاسد ّای اسائِ خذهات سالهت  ّذف توام سیستن :تعهد به بهبود دسترسی به خدمات

سا  هشالبت باضذ. ًظام سالهت بایذ هَاًغ دستشسی ػادالًِ بِ خذهات سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هالی، جغشافیایی ٍ تبؼیضات اجتواػی

 .بشطشف ساصًذ

 

 گَیٌذ هسؤٍل تَصیغ خذهات هحذٍد بش هبٌای  بیواساى پاسخ هیدس ػیي حال کِ بِ ًیاص فشدی   :ی منابع محدود تعهد به توزیع عادالنه

 .باضٌذ هذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ اثش بخص ًیض هی

 

 تَلیذ داًص ٍ استفادُ اص آى ٍ استماء استاًذاسد ػلوی ٍ پظٍّص بکَضٌذ. حشف پضضکی هتؼْذ است اص هبتٌی  بایذ دس  :تعهد به دانش علمی

   ذذ ضذُ اطویٌاى یابٌبشضَاّذ ػلوی بَدى ٍ صحت ػلن تَلی
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 ػٌَاى اػضاء یک حشفِ بایذ با یکذیگش ّوکاسی کٌٌذ، بِ یکذیگش احتشام بگزاسًذ، دس  بِ ّوِ افشاد :ای های حرفه تعهد به مسؤولیت

دٌّذ ضشکت کٌٌذ تا کیفیت  ای اص خَد ًطاى هی کِ سفتاس غیش حشفِ افشادیای بشای بشخَسد با  فشآیٌذّای خَداسصیابی اص لبیل تؼییي سٍیِ

 .هشالبت اص بیواساى بِ حذاکثش بشسذ

  :ایحشفِ سفتبس اجضاء اص یک ّش هظبدیك

 :دٍستی ًَع -1  

 اسجحیت دادى هٌبفغ ثیوبس ثش هٌبفغ خَد ·  

 ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ ·  

 تَضیح اعالػبت ثِ ثیوبسصشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای  ·  

 صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ·  

 تالؽ ثشای وبػتي اص سًج ٍ دسد ثیوبس اص توبم ساّْبی هوىي ·  

 ّبی ثیوبس دلؼَصاًِ گَؽ دادى ثِ ًگشاًی ·  

 پیـٌْبد ووه ثِ ػبیش اػضبء تین ·  

 تَاًذ وبسؽ سا اًجبم دّذ ًویداٍعلت ؿذى ثشای اًجبم وبس فشد دیگشی وِ  ·  

 ّبی خَد دس اختیبس دیگشاى لشاس دادى داًؾ ٍ هْبست ·  

 :شٌبسی  ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼجیل دس تشن هحل وبس ثِ هَلغ سػیذى ·  

 لبثل اػتوبد ثَدى ·  

 اص ػشپشػت پیشٍی وشدى ·  

 اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلغ ·  

 همشساتسػبیت ضَاثظ ٍ  ·  

 ّوىبسی هٌبػت دس وبس تیوی ·  

 همشس اًجبم ٍظبئف ٍ دس دػتشع ثَدى دس صهبى ·  

 ؿَد ّبیی وِ ثشای ثیوبس اًجبم هی گضاسؽ دلیك ٍ وبهل هشالجت ·  

 هشالجت اص ثیوبس  اًتمبل دسػت ٍ وبهل هؼؤٍلیت ·  

 تَاًذ حبضش ؿَد ٍ اعویٌبى اص جبیگضیي ًوی ٍظیفِ اعالع ثِ دیگشاى دس صهبًیىِ ثشای اًجبم ·  

 ّب تىویل هشالجت ثیوبساى لجل اص هشخص وشدى آى ·  

 اظْبس خغبی پضؿىی ثِ تین یب ػشپشػت ·  

 وَدى غیش هٌصفبًِاػتجبس ً ؿٌبػبیی ٍ گضاسؽ خغب ٍ سفتبس ًبهٌبػت ّوىبساى ثب پشّیض اص ثی ·   

 ًظبستی حشفِ_هـبسوت دس فؼبلیتْبی خَد ·  

 اجتٌبة اص ػَء هصشف داسٍ ٍ الىل ·  

 اسائِ ًمذ هَثش ثِ جبی غش صدى ·  

http://iranethics.ir/find.php?wid=28
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 :شغلی تؼبلی -3  

 اسائِ ؿذُ ثبصخَسداصالح سفتبسّب یب ػولىشد خَد ثشاػبع  ·   

 تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَدّبیی  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ ·  

 ؿٌبختي هحذٍدیت خَد ٍ ووه گشفتي اص دیگشاى دس هَاسد ػذم داًؾ ٍ هْبست وبفی ·  

 ػبصگبسی ثب تغییش ؿشایظ ·  

 خَد  اسصیبثی ػالهتی جؼوی ٍ سٍحی ·  

 احؼبع هؼؤٍلیت ثشای ثبصآهَصی خَد ·  

 ّبی آهَصؿی ػویٌبسّب ٍ ػبیش فؼبلیت دس وٌفشاًغ ّب،ؿشوت  ·  

 .وٌٌذ ّبی ثیوبس وِ هشاجؼِ هی case هغبلؼِ ثش اػبع ·  

 :دیگشاى ثِ احتشام -4

 ثشلشاسی تفبّن ثب اػضبء تین ·  

 ّبی الصم دس هَلؼیتْبی ؿغلی ٍ آهَصؿی حفظ حشین ·  

 اؽ هؼشفی خَد ٍ اػضبی تین ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ ·  

 هَسد خغبة لشاس دادى ثیوبس ثِ ؿىلی هٌبػت ·  

 ُ اص اصغالحبتی وِ ثشای ثیوبس لبثل فْن ثبؿذ, دس صحجت ثب ثیوبساػتفبد ·  

 احتشام ٍ حفظ ؿأى اًؼبًی ثیوبساى ٍ خبًَادُ ایـبى چِ دس حضَس ٍ چِ دس غیبة ایـبى ·  

 ّبی دسهبًی احتشام ثِ حك اػتمالل فشدی ثیوبس اص عشیك اسائِ اعالػبت دس هَسد اًتخبة ·  

 گیشی ثبؿذ ثیوبس, ٌّگبهی وِ ٍی فبلذ اّلیت تصوین لبًًَی یب لیناسائِ هـبٍسُ ثِ خبًَادُ  ·  

 ثیوبس ٍ حشین خصَصی ساصداسی احتشام گزاؿتي ثِ ·  

 ّبی الصم دس استجبط ثب ثیوبس حفظ حشین ·  

 دس هحیظ آهَصؿیتشم ّبی پبییي تش استجبط خَة ٍ هٌبػت ثب داًـجَیبى  ·  

 استجبط خَة ٍ هٌبػت ثب اػبتیذ دس هحیظ آهَصؿی ·  

 ّبی هشتجظ ثب ػالهتی استجبط خَة ٍ هٌبػت ثب ؿبغلیي ػبیش حشفِ ·  

 همبثل عیفی اص سفتبسّب ٍ ػمبیذ تحول ٍ صجَسی ًـبى دادى دس ·  

تجؼیض سٍا ًذاؿتي دس تؼبهالت خَد ثب دیگشاى ثشاػبع هَاسدی ّوچَى ػي، سًگ پَػت، ًظاد، ػمبیذ ػیبػی، ٍضؼیت تأّل،  ·  

 ّبی ویفشی یب جٌبیی جٌغ گشا( ٍ یب هحىَهیت جٌغ گشا یب غیش ّن ّبی جؼوی ٍ سٍحی، جٌغ، توبیل جٌؼی )ّن ًبتَاًی

 :ششافت ٍ دسستی -5

 (سفتبس صبدلبًِ )ساػتگَیی, اًصبف، سن ثَدى، خَؽ لَل ثَدى ·  

 حل اختالفبت ثِ ؿىلی وِ ثِ ؿأى عشف همبثل احتشام گزاؿتِ ؿَد ·  

 پضؿىی چِ دس سفتبس، چِ دس صحجت ٍ چِ دس پَؿؾ ٍ آساػتگی گشٍُ سفتبس هٌبػت ؿأى ·  

 ّبی خَد تَاًوٌذیصذالت ثب ثیوبساى ٍ اجتٌبة اص ثضسگٌوبیی  ·  
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 ّبی ّوىبساى خَد دس اجتوبػبت ػوَهی تـَیك هَفمیت ·  

 .اظْبس ًظش فمظ دس هَسد هَضَػبتی وِ دس حیغِ تخصص اٍػت ·  

 ّب )دادى ٍ گشفتي( دس آصهَىتملت ػذم هـبسوت دس  ·  

 پزیشفتي هؼؤٍلیت وبس خَد ·  

 :اجتوبػی ػذالت ثِ تؼْذ -6

 )ثذٍى دس ًظش گشفتي ػي، سًگ پَػت، ًظاد ٍ ...( تَصیغ ػبدالًِ هٌبثغ هشالجت ػالهتی ·  

 ) تجْیضات، ٍػبیل یه ثبس هصشف ٍ ...(اص هٌبثغ خذهبت ػالهتی  هشالجت ·  

 

  اخالق حشفِ ای هَاسد فَق هَسد تَجِ لشاس هَسد هشثَط ثِ  6ٌّگبم اسصیبثی اخاللی ٍ اختظبطی ػولکشد

 گیشد.
 

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

 :ای( است عبارتند ازرد رفتار )رفتار حرهف حرهف ای گرایی آن را کسب 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=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


 7  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 ( 2ًبم دسس : کبس آهَصی دس ػشطِ ) 

 ٍاحذ  8 : تؼذاد ٍاحذ

 ًَع ٍاحذ : وبس آهَصی دس ػشصِ 

 سبػت ( 204ًبم چشخش : کبس آهَصی دس ػشطِ ثیَْشی ) 
( سا دس  4ٍ  3ٍ  2ٍ  1دس ایي چشخؾ داًـجَ ولیِ هجبحث آهَختِ ؿذُ دس دسٍع ًظشی، ػولی ٍ وبسآهَصی ) 

» خَاػتِ ؿذُ دس ثٌذ ثخؾ ثیَْؿی ) اتبق ػول ( توشیي هی وٌذ تب دس پبیبى دٍسُ لبدس ثِ ایفبی ًمؾ ٍ تَاًبیی 

)ؿشح آى دس تبثلَ  ثبؿذ.« ستجبعی ٍ آهَصؿیؿبهل ًمؾ ّبی هشالجتی ، ا ًمؾ داًؾ آهَختگبى دس ثشًبهِ آهَصؿی

 اػالًبت گشٍُ هَجَد هی ثبؿذ (

 سبػت ( 102ًبم چشخش : کبس آهَصی دس ػشطِ اٍسطاًس )
 اص داًـجَ اًتظبس هی سٍد وِ دس پبیبى دٍسُ ثتَاًذ :

 ػبختبس ٍ اهىبًبت ثخؾ اٍسطاًغ سا ثیبى وٌذ . -

 اصَل اًتمبل ثیوبساى اٍسطاًغ سا ؿشح دّذ . -

 پزیشؽ ٍ تشیبط ثیوبس دس اٍسطاًغ سا ؿشح دّذ . اصَل -

 اػتبًذاسد ّبی هشثَط ثِ فَسیت ّب سا ثیبى ًوبیذ . -

 ْیضات حوبیت حیبتی سا وؼت ًوبیذ تَاًبیی الصم دس آهبدُ ػبصی ، ًگْذاسی ٍ اػتفبدُ اص تج -

 هـبسوت ًوبیذ .  CPCRآهبدُ وشدى ٍػبیل ٍ اهىبًبت هَسد ًیبص ثشای اًجبم  دس -

 سا ثیبى ًوبیذ . آهبدُ ػبصی ٍ اػتفبدُ اص دػتگبُ الىتشٍؿَنچگًَگی  -

 هـبسوت ًوبیذ . CPCRػولیبت  دس -

 اص ثیوبس الىتشٍوبسدیَگشافی ثؼول آٍسد . -

ٍ ...( سا تَضیح  هؼوَهیت ّب الذاهبت الصم دس ثشخَسد اٍلیِ ثب ثیوبساى اٍسطاًؼی ) للجی ، تٌفؼی ، ػصجی ، -

 دّذ .

 ثب ثیوبساى تشٍهب سا ثیبى ًوَدُ ، هـبسوت ًوبیذ.الذاهبت اٍلیِ دس ثشخَسد  -

 چگًَگی اداسُ ٍ احیبء ثیوبس دس خبسج اص ثیوبسػتبى ٍ اًتمبل اٍ سا ثیبى ًوبیذ . -

 

 

 



 8  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 سبػت ( 102سشٍیس دسد ) کبس آهَصی دس ػشطِ  : ًبم چشخش

 : اص داًـجَ اًتظبس هی سٍد وِ دس پبیبى دٍسُ ثتَاًذ 

 سا ًبم ثجشیذ . ّبی وٌتشل دسد حبد ٍ هضهي سٍؽ 

  ّبی وٌتشل دسد هـبسوت ًوبیذ . سٍؽدس آهبدُ ػبصی ٍػبیل، تجْیضات ٍ اهىبًبت الصم دس اًجبم 

  ٍ ُاصَل آهبدُ ػبصی ٍ هشالجت اص ثیوبس دس هشاحل هختلف اًجبم سٍؿْبی وٌتشل دسد سا تَضیح داد

 هـبسوت ًوبیذ .

 وبس ٍ سٍؿْبی هَسد اػتفبدُ دس ػشٍیغ دسد سا ٍػبیل ، تجْیضات ، اػتبًذاسد ، ًحَُ پزیشؽ ٍ تشخیص ثی

 تَضیح دادُ ٍ هـبسوت ًوبیذ .

  سا توشیي ًوبیذ .« اصَل ٍ سٍؿْبی اسادُ دسد » ػبیش هغبلت آهَختِ ؿذُ دس دسع ًظشی 

 

 
 

 ای تؼطیل هی باضذ .ّّوۀ سٍصّای ّفتِ بِ استثٌای سٍصسٍصّای کاسٍسصی  – 1

  .باضذ هی 1388/  3/  22ٍ پایاى آى دس تاسیخ  89/  11/  12ضشٍع کاسٍسصی اص تاسیخ  – 2

صیاد  اتاق ػول صیاد ضیشاصی ٍ  آرس ٍ 5کاسٍسصی دس اتاق ػول ٍ اٍسطاًس هشکض آهَصضی دسهاًی  – 3

دس ًظش گشفتِ ضذُ است ٍ دس سایش هشاکض ٍ  % شب 25و % عصر  25% صبح ،  55، ضیشاصی

 بیواسستاى ّا صشفا صبح ّا هی باضذ.

 هتؼالبا دس تابلَ اػالًات گشٍُ اػالم خَاّذ ضذ.  Post test تاسیخ اهتحاى – 5
 

 

 

 

 

 

 



 9  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 تبریخ ..................لغبیت تبریخ.............. ًبم هزوش آهَسضی درهبًی یب بیوبرستبى9...........................................................................           اس 

 

 ػشطِ اٍسطاًسدس  چک لیست هَاسد اسصشیبثی

ف
سدی

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی اخاللی ٍ اخالق حشفِ ای داًشجَ
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

1 
صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ثِ ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ٍ ثیوبس

   

2 
اًتمبل دسػت  غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلدس هحل وبسآهَصی، ثِ هَلغ  )حضَسوظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،هشالجت اص ثیوبس  ٍ وبهل هؼؤٍلیت

   

3 
احؼبع ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ)تعالی شغلی

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،هؼؤٍلیت ثشای ثبصآهَصی خَد

   

4 
، احتشام ثِ ثیوبس ٍ ّوشاّبى ثیوبس،  ّبی الصم دس هَلؼیتْبی ؿغلی ٍ آهَصؿی حفظ حشین) احترام به دیگران

 اػبتیذ ٍ ّوىبساى ٍ....(

   

5 
داًـجَ سفتبس هٌبػت ؿأى  (،سفتبس صبدلبًِ )ساػتگَیی, اًصبف، سن ثَدى، خَؽ لَل ثَدى)درستی و شرافت

 ٍ ....( چِ دس سفتبس، چِ دس صحجت ٍ چِ دس پَؿؾ ٍ آساػتگی

   

    ٍ....( اص هٌبثغ خذهبت ػالهتی  هشالجت  ی،هٌبثغ هشالجت ػالهت تَصیغ ػبدالًِ)تعهد به عدالت اجتماعی  6

 

 ) ثش اسبس اًجبم  ٍ یب هشبسکت هَاسد ریل اسصیبثی هی گشدد ( ػشطِ اٍسطاًسدس  چک لیست هَاسد اسصشیبثی 
 خَة

1 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    سبختبر ٍ اهىبًبت بخص اٍرصاًس را بیبى وٌذ. 7

    استبًذارد ّبی هزبَط بِ فَریتْب را بیبى ًوبیذ.  8

    داضتِ ببضذ.در تزیبص بیوبراى در اٍرصاًس ّوىبری اصَل تزیبص را بذاًذ ٍ  9

    ّوىبری داضتِ ببضذ.در آهبدُ سبسی ٍ ًگْذاری ٍ استفبدُ اس تجْیشات حیبتی  10

    ّوىبری داضتِ ببضذ. CPCRدر آهبدُ وزدى ٍسبیل ٍ اهىبًبت هَرد ًیبس بزای اًجبم  11

    ووه ٍ ّوىبری ًوبیذ. CPCRدر عولیبت  12

    ّوىبری ًوبیذ.بیوبر گزفتي الىتزٍوبردیَگزافی در  13

    هطبروت داضتِ ببضذ هسوَهیت ّب...-تٌفسی-الذاهبت السم در بزخَرد اٍلیِ بب بیوبراى اٍرصاًسی )للبیدر 14

    ضزوت داضتِ ببضذ.در اًجبم الذاهبت السم در بز خَرد اٍلیِ بب بیوبراى تزٍهبیی  15

 

   هیضاى ػبػت وبسآهَصی گزساًذُ ؿذُ دس هشوض آهَصؿی دسهبًی یب ثیوبسػتبى ....................

 ًوشُ کل                                   هْش ٍ اهضبء       

 :هسئَل ثخش                



 10  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 تبریخ ..................لغبیت تبریخ.............. ًبم هزوش آهَسضی درهبًی یب بیوبرستبى9...........................................................................           اس 

 
 سشٍیس دسدػشطِ دس  هَاسد اسصشیبثیچک لیست  

ف
سدی

 

 چک لیست هَاسد اسصشیبثی اخاللی ٍ اخالق حشفِ ای داًشجَ
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

1 
صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ثِ ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ)نوع دوستی و همدلی

 ٍ.....( ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ٍ ثیوبس

   

2 
اًتمبل دسػت  غ،اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلدس هحل وبسآهَصی، ثِ هَلغ  )حضَسوظیفه شناسی

 ....( لبثل اػتوبد ثَدى ،هشالجت اص ثیوبس  ٍ وبهل هؼؤٍلیت

   

3 
احؼبع ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ)تعالی شغلی

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،هؼؤٍلیت ثشای ثبصآهَصی خَد

   

4 
، احتشام ثِ ثیوبس ٍ ّوشاّبى ثیوبس،  ّبی الصم دس هَلؼیتْبی ؿغلی ٍ آهَصؿی حفظ حشین) احترام به دیگران

 اػبتیذ ٍ ّوىبساى ٍ....(

   

5 
داًـجَ سفتبس هٌبػت ؿأى  (،لَل ثَدىسفتبس صبدلبًِ )ساػتگَیی, اًصبف، سن ثَدى، خَؽ )درستی و شرافت

 ٍ ....( چِ دس سفتبس، چِ دس صحجت ٍ چِ دس پَؿؾ ٍ آساػتگی

   

    ٍ....( اص هٌبثغ خذهبت ػالهتی  هشالجت  ی،تَصیغ ػبدالًِ هٌبثغ هشالجت ػالهت)تعهد به عدالت اجتماعی  6

 

 یب هشبسکت هَاسد ریل اسصیبثی هی گشدد () ثش اسبس اًجبم  ٍ سشٍیس دسدػشطِ دس  چک لیست هَاسد اسصشیبثی 
 خَة

5/1 

 هتَسظ

1 

 ضؼیف

5/0 

    بیبى اصَل ٍ رٍش ّبی وٌتزل درد حبد ٍ هشهي  7

    هـبسوت دس آهبدُ ػبصی ٍػبیل، تجْیضات ٍ اهىبًبت الصم دس اًجبم سٍؽ ّبی وٌتشل دسد 8

    اصَل آهبدُ ػبصی ٍ هشالجت اص ثیوبس دس هشاحل هختلف اًجبم سٍؿْبی وٌتشل دسد داًؼتي ٍ هـبسوت دس  9

10 
، تجْیضات ، اػتبًذاسد ، ًحَُ پزیشؽ ٍ تشخیص ثیوبس ٍ سٍؿْبی هَسد اػتفبدُ دس داًؼتي ٍ هـبسوت دس ٍػبیل

 ػشٍیغ دسد 

   

    «. اصَل ٍ سٍؿْبی اسادُ دسد» آهَختِ ؿذُ دس دسع ًظشی توشیي هغبلت  11

    اصَل آهبدُ ػبصی ٍ هشالجت اص ثیوبس دس هشاحل هختلف اًجبم سٍؿْبی وٌتشل دسد هـبسوت دس  12

 

  هیضاى ػبػت وبسآهَصی گزساًذُ ؿذُ دس هشوض آهَصؿی دسهبًی یب ثیوبسػتبى ....................

 هْش ٍ اهضبء       

 ًوشُ کل                                          هسئَل اتبق ػول/ثخش                

 

 



 11  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 (دس اتبق ػولاسصشیبثی ) َّشجشی  کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 2 ػشطِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاطَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ ) ًَع دٍستی ٍ ّوذلی 1

 ٍ.....( صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ، ثِ ثیوبس

   

اًتمبل  ،  اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلغدس هحل وبسآهَصی ، ثِ هَلغ  حضَس )ٍظیفِ شٌبسی 2

 .... لبثل اػتوبد ثَدى ، هشالجت اص ثیوبس  لیتدسػت ٍ وبهل هؼؤٍ

   

احؼبع هؼؤٍلیت ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ ) تؼبلی شغلی 3

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،ثشای ثبصآهَصی خَد

   

، احتزام بِ بیوبر ٍ ّوزاّبى بیوبر،  ّبی السم در هَلعیتْبی ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین )  احتشام ثِ دیگشاى 4

 اسبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ.......(

   

رفتبر هٌبسب ضأى  ·  (،رفتبر صبدلبًِ )راستگَیی, اًصبف، رن بَدى، خَش لَل بَدى ) دسستی ٍ ششافت 5

 ٍ ....( آراستگیچِ در رفتبر، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ داًطجَ 

   

    ٍ....( اص هٌابغ خذهات سالهتی  هشالبت  ، تَصیغ ػادالًِ هٌابغ هشالبت سالهتی ) تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی 6

 ًوشات  

 ردیف
 ػٌَاى

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لجل اص ؿشٍع ػول ثیَْؿی هبؿیي ٍ ٍػبیل ػبصی آهبدُ ٍ وٌتشل 7

    ًیبصّش ػول ثب تَجِ ثِ سٍؽ ثیَْؿی اًتخبثی هَسد داسٍّبی ػبصی آهبدُ ٍ وٌتشل 8

    ثیوبس ثِ اتبق ػول ٍ وٌتشل پشًٍذُ ثیوبساى پزیشؽ اصَل سػبیت 9

    ثیوبساى دس اًَاع ثیَْؿی اص پبیؾ اسگبى ّبی حیبتی ٍ صحٌِ ػول دسهشالجت 15

    وشدى ثیوبس ثیَْؽ دس فؼبل هـبسوت 11

    ػشپبیی جشاحی ٍ هختلف جشاحی ّبی دس ثیوبساى اص هشالجت اصَل ثب آؿٌبیی 12

    دس تضسیك اًَاع فشآٍسدُ ّبی خًَی ٍ هبیغ دسهبًی ثیوبساى الصم ّبی هشالجت اًجبم 13

    ًىشدى ػول خَدػشاًِ ٍ هشثَعِ هتخصص ثب داؿتي ّوبٌّگی 14

    ثیَْؿی اص ثؼذ ٍ ثیَْؿی هختلف هشاحل دس هشالجت ٍ وٌتشل 15

    اٍسطاًؼی ثیوبساى الصم دس توْیذات ٍ تذاثیش ٍ ثیَْؿی اصَل سػبیت ثىبس گیشی 16

    ٍ سیىبٍسی ثِ ثخؾ ثیَْؿی اص پغ ّبی هشالجت ثخؾ ثِ ثیوبس اًتمبل ولی اصَل سػبیت ثىبسگیشی 17

    ثیَْؿی دس اتبق ػول آهبدُ ػبصی ٍ وٌتشل سٍصاًِ تشالی اٍسطاًغ ٍ داسٍّب ٍ ٍػبیل هَجَد هشتجظ ثبهـبسوت دس  18

 اتبق ػولاهضبی هسئَل ثخش   هْش ٍ -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 نمره کل                                                                                                                                        

 

 

 

 



 12  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 (دس اتبق ػولاسصشیبثی ) َّشجشی  کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 2 ػشطِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاطَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ ) ًَع دٍستی ٍ ّوذلی 1

 ٍ.....( صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ، ثِ ثیوبس

   

اًتمبل  ،  اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلغدس هحل وبسآهَصی ، ثِ هَلغ  حضَس )ٍظیفِ شٌبسی 2

 .... لبثل اػتوبد ثَدى ، هشالجت اص ثیوبس  دسػت ٍ وبهل هؼؤٍلیت

   

احؼبع هؼؤٍلیت ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ ) تؼبلی شغلی 3

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،ثشای ثبصآهَصی خَد

   

، احتزام بِ بیوبر ٍ ّوزاّبى بیوبر،  ّبی السم در هَلعیتْبی ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین )  احتشام ثِ دیگشاى 4

 اسبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ.......(

   

رفتبر هٌبسب ضأى  ·  (،رفتبر صبدلبًِ )راستگَیی, اًصبف، رن بَدى، خَش لَل بَدى ) دسستی ٍ ششافت 5

 ٍ ....( چِ در رفتبر، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگیداًطجَ 

   

    ٍ....( اص هٌابغ خذهات سالهتی  هشالبت  ، تَصیغ ػادالًِ هٌابغ هشالبت سالهتی ) تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی 6

 ًوشات  

 ردیف
 ػٌَاى

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لبل اس ضزٍع عول بیَْضی هبضیي ٍ ٍسبیل سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 7

    اًتخببیًیبسّز عول بب تَجِ بِ رٍش بیَْضی  هَرد دارٍّبی سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 8

    بیوبر بِ اتبق عول ٍ وٌتزل پزًٍذُ بیوبراى پذیزش اصَل رعبیت 9

    بیوبراى در اًَاع بیَْضی اس پبیص ارگبى ّبی حیبتی ٍ صحٌِ عول درهزالبت 15

    وزدى بیوبر بیَْش در فعبل هطبروت 11

    سزپبیی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّبی در بیوبراى اس هزالبت اصَل بب آضٌبیی 12

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّبی خًَی ٍ هبیع درهبًی بیوبراى السم ّبی هزالبت اًجبم 13

    ًىزدى عول خَدسزاًِ ٍ هزبَعِ هتخصص بب داضتي ّوبٌّگی 14

    بیَْضی اس بعذ ٍ بیَْضی هختلف هزاحل در هزالبت ٍ وٌتزل 15

    اٍرصاًسی بیوبراى السم در توْیذات ٍ تذابیز ٍ بیَْضی اصَل رعبیت بىبر گیزی 16

    بیَْضی ٍ ریىبٍری بِ بخص اس پس ّبی هزالبت بخص بِ بیوبر اًتمبل ولی اصَل رعبیت بىبرگیزی 17

هطبروت در آهبدُ سبسی ٍ وٌتزل رٍساًِ تزالی اٍرصاًس ٍ دارٍّب ٍ ٍسبیل هَجَد هزتبظ بب بیَْضی  18

 در اتبق عول

   

 ًوزُ ول 9                                                                    

 اتبق عولاهضبی هسئَل بخص   هْز ٍ -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 

 

 

 



 13  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 (دس اتبق ػولاسصشیبثی ) َّشجشی  کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 2 ػشطِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاطَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ ) ًَع دٍستی ٍ ّوذلی 1

 ٍ.....( صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ ، ثِ ثیوبس

   

اًتمبل  ،  اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلغدس هحل وبسآهَصی ، ثِ هَلغ  حضَس )ٍظیفِ شٌبسی 2

 .... لبثل اػتوبد ثَدى ، هشالجت اص ثیوبس  دسػت ٍ وبهل هؼؤٍلیت

   

احؼبع هؼؤٍلیت ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ ) تؼبلی شغلی 3

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،ثشای ثبصآهَصی خَد

   

، احتزام بِ بیوبر ٍ ّوزاّبى بیوبر،  ّبی السم در هَلعیتْبی ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین )  احتشام ثِ دیگشاى 4

 اسبتیذ ٍ ّوىبراى ٍ.......(

   

رفتبر هٌبسب ضأى  ·  (،رفتبر صبدلبًِ )راستگَیی, اًصبف، رن بَدى، خَش لَل بَدى ) دسستی ٍ ششافت 5

 ٍ ....( چِ در رفتبر، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگیداًطجَ 

   

    ٍ....( اص هٌابغ خذهات سالهتی  هشالبت  ، تَصیغ ػادالًِ هٌابغ هشالبت سالهتی ) تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی 6

 ًوشات  

 ردیف
 ػٌَاى

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لبل اس ضزٍع عول بیَْضی هبضیي ٍ ٍسبیل سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 6

    ًیبسّز عول بب تَجِ بِ رٍش بیَْضی اًتخببی هَرد دارٍّبی سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 7

    بیوبر بِ اتبق عول ٍ وٌتزل پزًٍذُ بیوبراى پذیزش اصَل رعبیت 8

    بیوبراى در اًَاع بیَْضی اس پبیص ارگبى ّبی حیبتی ٍ صحٌِ عول درهزالبت 01

    وزدى بیوبر بیَْش در فعبل هطبروت 00

    سزپبیی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّبی در بیوبراى اس هزالبت اصَل بب آضٌبیی 01

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّبی خًَی ٍ هبیع درهبًی بیوبراى السم ّبی هزالبت اًجبم 02

    ًىزدى عول خَدسزاًِ ٍ هزبَعِ هتخصص بب داضتي ّوبٌّگی 03

    بیَْضی اس بعذ ٍ بیَْضی هختلف هزاحل در هزالبت ٍ وٌتزل 04

    اٍرصاًسی بیوبراى السم در توْیذات ٍ تذابیز ٍ بیَْضی اصَل رعبیت بىبر گیزی 05

    بیَْضی ٍ ریىبٍری بِ بخص اس پس ّبی هزالبت بخص بِ بیوبر اًتمبل ولی اصَل رعبیت بىبرگیزی 06

ٍ وٌتزل رٍساًِ تزالی اٍرصاًس ٍ دارٍّب ٍ ٍسبیل هَجَد هزتبظ بب بیَْضی هطبروت در آهبدُ سبسی  07

 در اتبق عول

   

 ًوزُ ول 9                                                                    

 اتبق عولاهضبی هسئَل بخص   هْز ٍ -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 

 

 

 



 14  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 

 (دس اتبق ػولاسصشیبثی ) َّشجشی  کبسشٌبسی داًشجَیبى َّشجشی 2 ػشطِ دس آهَصی کبس اسصشیبثی فشم

 ردیف

 ًوشات ػٌَاى

 یا حشفِاطَل اخاللی ٍ استبًذاسدّبی 
 خَة

5/0 

 هتَسظ

25/0 

 ضؼیف

0 

صشف ٍلت ٍ حَصلِ ثشای تَضیح اعالػبت ، ّبی ثیوبس تَجِ ًـبى دادى ثِ خَاػتِ ) ًَع دٍستی ٍ ّوذلی 1

 ٍ.....( حَصلِ ثشای آساهؾ ثخـیذى ثِ ثیوبس ًبخَؽ صشف ٍلت ٍ ، ثِ ثیوبس

   

اًتمبل  ،  اًجبم ٍظبئف هحَلِ ثِ عَس وبهل ٍ ثِ هَلغدس هحل وبسآهَصی ، ثِ هَلغ  حضَس )ٍظیفِ شٌبسی 2

 .... لبثل اػتوبد ثَدى ، هشالجت اص ثیوبس  دسػت ٍ وبهل هؼؤٍلیت

   

احؼبع هؼؤٍلیت ،ّبیی تَاًوٌذی ٍ داًؾ خَد  ًگشؽ ًمبداًِ ثِ خَد ٍ تَاًبیی تـخیص حیغِ ) تؼبلی شغلی 3

 ٍ.....( ّبی آهَصؿی ؿشوت دس فؼبلیت ،ثشای ثبصآهَصی خَد

   

، احتزام بِ بیوبر ٍ ّوزاّبى بیوبر، اسبتیذ ٍ  ّبی السم در هَلعیتْبی ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین )  احتشام ثِ دیگشاى 4

 ّوىبراى ٍ.......(

   

چِ داًطجَ رفتبر هٌبسب ضأى  ·  (،رفتبر صبدلبًِ )راستگَیی, اًصبف، رن بَدى، خَش لَل بَدى ) دسستی ٍ ششافت 5

 ٍ ....( در رفتبر، چِ در صحبت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی

   

    ٍ....( اص هٌابغ خذهات سالهتی  هشالبت  ، تَصیغ ػادالًِ هٌابغ هشالبت سالهتی ) تؼْذ ثِ ػذالت اجتوبػی 6

 ًوشات  

 ردیف
 ػٌَاى

 خَة

75/0 

 هتَسظ

5/0 

 ضؼیف

0 

    لبل اس ضزٍع عول بیَْضی هبضیي ٍ ٍسبیل سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 7

    اًتخببیًیبسّز عول بب تَجِ بِ رٍش بیَْضی  هَرد دارٍّبی سبسی آهبدُ ٍ وٌتزل 8

    بیوبر بِ اتبق عول ٍ وٌتزل پزًٍذُ بیوبراى پذیزش اصَل رعبیت 9

    بیوبراى در اًَاع بیَْضی اس پبیص ارگبى ّبی حیبتی ٍ صحٌِ عول درهزالبت 15

    وزدى بیوبر بیَْش در فعبل هطبروت 11

    سزپبیی جزاحی ٍ هختلف جزاحی ّبی در بیوبراى اس هزالبت اصَل بب آضٌبیی 12

    در تشریك اًَاع فزآٍردُ ّبی خًَی ٍ هبیع درهبًی بیوبراى السم ّبی هزالبت اًجبم 13

    ًىزدى عول خَدسزاًِ ٍ هزبَعِ هتخصص بب داضتي ّوبٌّگی 14

    بیَْضی اس بعذ ٍ بیَْضی هختلف هزاحل در هزالبت ٍ وٌتزل 15

    اٍرصاًسی بیوبراى السم در توْیذات ٍ تذابیز ٍ بیَْضی اصَل رعبیت بىبر گیزی 16

    بیَْضی ٍ ریىبٍری بِ بخص اس پس ّبی هزالبت بخص بِ بیوبر اًتمبل ولی اصَل رعبیت بىبرگیزی 17

هطبروت در آهبدُ سبسی ٍ وٌتزل رٍساًِ تزالی اٍرصاًس ٍ دارٍّب ٍ ٍسبیل هَجَد هزتبظ بب بیَْضی  18

 در اتبق عول

   

 ًوزُ ول 9                                                                    

 اتبق عولاهضبی هسئَل بخص   هْز ٍ -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 

 

 



 15  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 ًحَُ حضَس ٍ غیبة

 ّفتِ
اٍسطاًس هشکض آهَصشی ٍ  -اتبق ػول 

 دسهبًی ٍ یب ثیوبسستبى
 تبسیخ

 ًحَُ حضَس

 ثخشهْش ٍ اهضبء هسئَل یب سشپشست 

 ًبلض کبهل
 کسشی

 ثِ سبػت

       اٍل

       دٍم

       سَم

       چْبسم

       پٌجن

       ششن

       ّفتن

       ّشتن

       ًْن

       دّن

       یبصدّن

       دٍاصدّن

 سیضدّن

 
      

       چْبسدّن

       پبًضدّن

       شبًضدّن



 16  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 شیَُ اسصشیبثی داًشجَ:تَضیحبت دس هَسد 

 ًوشُ 12       اسصشیبثی تَسظ هشکض آهَصشی دسهبًی ٍ یب ثیوبسستبى : – 1

هشوض یب ثیوبسػتبًی وِ  ػشٍیغ دسد ٍ اٍسطاًغثخؾ  ،ایي اسصؿیبثی تَػظ هؼئَل ٍ یب ػش پشػت اتبق ػول

 ػَی گشٍُ دسیبفت هی ؿَد . ی سا عی هی وٌذ ٍ ثشاثش فشم اسصیبثی دس دفتشچِ اًجبم ؿذُ ٍ اصآهَصداًـجَ وبس

2 – Post test : ًِوشُ  5          پس اص اتوبم کبس آهَصی دس ػشط 

پبیبى وبسآهَصی وِ هتؼبلجبً تبسیخ آى ػشفصل ّبی اهتحبى دس تبثلَ اػالًبت گشٍُ ًصت ؿذُ اػت ٍ ایي اهتحبى دس 

 اػالم هی ؿَد ثش گضاس خَاّذ ؿذ.

 اًجبم هی ؿَد.  ثصَست وتجی ) تؼتی( اهتحبى پؼت تؼت

 ًوشُ  3           :ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُ اًجبم تکبلیف هغبلؼبتی – 3



 17  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

ًوشُ ًْبیی کبسآهَص پس اص عی دٍسُسبػبت غیجت ٍ   

 ػذم حضَس            □حضَس     :ٍضؼیت حضَس داًشجَ دس جلسِ تَجیْی اثتذای تشم□ 
  نمره از نمره کاراموزی کسر خواهد شد.                                                                                            0/ 5قابل ذکر است در صورت غیبت در جلسه توجیهی                                                                                                                                                     

                                       

 ٍضؼیت غیجت داًشجَ

 جوغ جوغ سبػبت غیجت سٍصاًِ تبخیش ثِ سبػت ػٌَاى سدیف

    غیجت ّبی تشم لجل 1

  غیجت ّبی تشم ّبی هب لجل 2

  جوغ کل 3

 

ثیوبسستبى ّبیب ًوشات کست شذُ اص هشاکض ٍ   

یب ثیوبسستبى ًبم هشکض سدیف  ًوشُ اخز شذُ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 ییذیِ اًجبم تکبلیف هغبلؼبتی ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُتأ

 ......................................................................................تَسظ داًشجَ:............................................................................................................................................اًجبم

 ًوشُ هَسد تبییذ هی ثبشذ.  3اص ...................................ثب ًوشُ 

 

 اهضبی هشثی -ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                                        

 



 18  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 

 

 جوغ ثٌذی ًْبیی ًوشات
 ًوشُ اخز شذُ ًوشُ اختظبص یبفتِ ػٌَاى سدیف

اسصشیبثی اص هشاکض ٍ ثیوبسستبى ّبهیبًگیي جوغ ًوشات  1  
 

ًوشُ 12  

 

 

ًوشُ 5 هیبًگیي آصهَى هیبى تشم ٍ پبیبى تشم 2   

ًوشُ  3 اًجبم تکبلیف هغبلؼبتی ٍ کبسّبی هحَلِ گشٍُ    

  20 جوغ ًوشُ ًْبیی 3

 

 هَسد تبییذ است................................................. دس تشم تحظیلی............... .......................................................................................... داًشجَ............... ...........................ًوشُ 
 

 ًبم خبًَادگی ٍ اهضب هذیش ٍ اػضبی گشٍُ َّشجشی: -ًبم 
 

 

1 -               

           

                                                                                                      

2 -       

 

                                                                                                                   

3-                

 

 

4- 

 

 

5- 

  

 

 

6-   

 

 

 

 

                                                                                                           



 19  98-99نیمسال دوم تحصیلی  -گروه هوشبری

 

 اسائِ پیشٌْبدات ثشای آیٌذُ:

 

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهضب داًشجَ                                                                                                                                                
                               

 

 




