دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ آعتبرا
ٌز ٜٚدزعتبری ٔ ٚبٔبیی

بستٍ ی آمًزشی مربیبن ببلیىی

شرح يظبیف داوشجًیبن محترم مبمبیی ي پرستبری
 -1خٛاٞؾٕٙذ اعت ،لجُ اس ؽزٚع وبرآٔٛسی ٔدذداً ثز٘بٔٞ ٝب را وٙتزَ ٕ٘بییذ أىبٖ تغییز ٚخٛد دارد.
 -2لجُ اس ؽزٚع وبرأٛسی آدرط ٔزوش آٔٛسؽی درٔب٘ی ٔزثٛى ٝرا ثبسؽٙبعی ٕ٘بییذ.
 -3ثب ؽزٚع وبرآٔٛسی ثب عزدزعتبر  ٚیب ٔغئ َٛثخؼ آؽٙب ؽذ ٚ ٜاس ٔمزرات ٔٛخٛد در ثخؼ آٌب ٜؽٛیذ.
 -4رٚس ا َٚوبرآٔٛسی خٟت تٟی ٝوٕذ اعبتیذ ٔزثٛىٕٞ ٝبٍٙٞی ٕ٘بییذ.
 -5رٚس ا َٚوبرآٔٛسی ىزح درط  ٚفزْ ارسؽیبثی ٔزثٛى ٝرا اس اعتبد ثخٛاٞیذ .تٛخٚ ٝیض ٜثز رػبیت ٔمزرات
ثیٕبرعتبٖ ،رػبیت ؽئ٘ٛبت ظبٞزی ٚ ٚرٚد  ٚخزٚج داؽت ٝثبؽیذ .در فٛرت ٌشارػ ٚمؼیت ٘بٔٙبعت
ظبٞزی دا٘ؾد ،ٛادأ ٝؽزوت در وبرآٔٛسی ٔٛٙه ث٘ ٝظز ؽٛرای ٘ظبرتی دا٘ؾىذ ٜخٛاٞذ ثٛد.
 -6دا٘ؾدٛٔ ٛظف اعت در دبیبٖ یه رٚس وبرآٔٛسی ٌشارػ ػّٕىزد خٛد را ث ٝاعتبد  ٚعزدزعتبر ث ٝفٛرت
ؽفبٞی اػالْ ٕ٘بیذ.
ٞ -7ز رٚی ٝثبِیٙی سیز ٘ظز اعتبد ٔزثٛى ٝا٘دبْ ٔیٍیزد.
 -8دظ اس دبیبٖ وبرآٔٛسی ٕ٘زات را در عبیت ٔؾبٞذٕ٘ ٜبییذ  ٚدرخٛاعت اػالْ ٕ٘ز ٜؽفبٞی ٕ٘ٙبییذ.
ٔ -9حُ وبرآٔٛسی را در عبػت ٔٛظف تزن ٕ٘بیذ .در فٛرت ٌشارػ ٔٛرد ٔذوٛر ،ادأ ٝی ؽزوت در
وبرآٔٛسی ٔٛٙه ث٘ ٝظز ؽٛرای ٘ظبرتی دا٘ؾىذ ٜخٛاٞذ ثٛد.
 -10در فٛرت ٔؾبٞذ ٜی ٔٛارد ٔ ٚؾىالت خغٕی  ٚرٚا٘ی در ٞز وذاْ اس دا٘ؾدٛیبٖٔ ،زاتت را ث ٝدا٘ؾىذٜ
اىالع دٞیذ.
 -11در ثزخٛرد ثب ٞز ٌٔ ٝ٘ٛؾىُ اخاللی اس خب٘ت دا٘ؾد ،ٛادأ ٝی حنٛر ا ٚفزفبً ثب ٔدٛس دا٘ؾىذ ٜأىبٖ
دذیز اعت.
ٌ -12شارػ ٔٛارد دیؼ آٔذٔ ٚ ٜفمٛد ؽذٖ اتیىت دا٘ؾىذ ٜرا لجُ اس اتٕبْ وبرآٔٛسی ث ٝدا٘ؾىذ ٜث ٝفٛرت
ٔىتٛة ارعبَ ٕ٘بییذ.
 -13اٌز ٘بْ دا٘ؾد ٛدر ِیغت اعتبد ٘یغت ،حنٛر فمو ثب ٔدٛس دا٘ؾىذ ٜأىبٖ دذیز اعت.
 -14اٌز ٘بْ دا٘ؾد ٛدر ِیغت اعتبد ٞغت أب ا٘تخبة ٚاحذ درعی ٕ٘ٛٙد ٜحنٛر ٚی در وبرآٔٛسی ٕٔٛٙع
اعت  ٚدر فٛرت ٔؾبٞذ ٜتخّف ٔحغٛة ؽذٕ٘ ٚ ٜز ٜای ٍ٘ ٝداؽتٕ٘ ٝی ؽٛد.

 -15خبثدبیی در ٌزٟٞٚبی وبرأٛسی أىبٖ دذیز ٕ٘ی ثبؽذ  ٚتٟٙب ثب ارائٔ ٝدٛس اس ٌز ٜٚأىبٖ خبثدبیی ٔیغز
اعت.
 -16ثزای ٞز ٌز ٜٚیه ٕ٘بیٙذٔ ٜؾخـ ٔی ؽٛد وٞ ٝز ٌ ٝ٘ٛاىالع رعب٘ی ثزای اػنبی ٌز ٜٚثب ٚی فٛرت
ٔی ٌیزد .ثبثزایٗ ؽبیغت ٝاعت وّی ٝافزاد ٌز ٜٚثب ٕ٘بیٙذٕٞ ٜبٍٙٞی السْ را داؽت ٝثبؽٙذ.
 -17ثزای تؼيیالت در سٔبٖ وبرأٛسی خجزا٘ی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت ،أب در تؼيیالتی و ٝدر تمٛیٓ ٘یغت
وبرأٛسی ثزلزار اعت.
 -18عبػت وبرآٔٛسی در ؽیفت فیح  ٚ 7/30-13ػقز ٔ 13-18/30ی ثبؽذ.
 -19اعتزاحت ٔیبٖ ٚلت دا٘ؾدٛیبٖ  15دلیم ٝاعت ٔ ٚىبٖ اعتزاحت را ثب اعتبد ٔزثٛىٕٞ ٝب ًٙٞفزٔبییذ.
 -20ی٘ٛیفزْ دا٘ؾدٛیبٖ دختز دزعتبری» رٚدٛػ  ٚوفؼ عفیذ دزعتبری ـ ؽّٛار دبرچ ٝای ٔ ٚمٙؼ ٝی عزٔ ٝای ـ
اتیىت دا٘ؾىذ ٜـ ػذْ سیٛر آالت (ثدش حّم ٝی اسدٚاج) اعت .دٛؽیذٖ ؽّٛار خیٗ ٕٔٛٙع اعت  ٚاس
حنٛر دا٘ؾد ٛثب ٚمؼیت ٔذوٛر ،داؽتٗ الن ٘بخٗ ،داؽتٗ آرایؼ  ٚػذْ رػبیت حدبة ٕٔب٘ؼت ثٝ
ػُٕ ٔی آیذ.
 -21ی٘ٛیفزْ دا٘ؾدٛیبٖ دختز ٔبٔبیی :رٚدٛػ عفیذ ،ؽّٛار دبرچ ٝای ٔ ٚمٙؼ ٚ ٝوفؼ ٔؾىی
 -22ی٘ٛیفزْ دا٘ؾدٛیبٖ دغز :رٚدٛػ عفیذ ،وفؼ ٔؾىی ،اتیىت دا٘ؾىذ ٜػذْ سیٛر آالت (ثدش حّم ٝی
اسدٚاج) اعت .دٛؽیذٖ ؽّٛار خیٗ ٕٔٛٙع اعت  ٚاس حنٛر دا٘ؾدٕٔ ٛب٘ؼت ث ٝػُٕ ٔی ایذ.
 -23غیجت دا٘ؾد:ٛ
 یه رٚس ٔدبس :وغز یه ٕ٘زٜ د ٚرٚس ٔدبس :حذف ٚاحذ یه رٚس غیز ٔدبس :وغز دٕ٘ ٚز : ٜد ٚرٚس غیز ٔدبسٕ٘ :ز ٜففز -24وغز ٕ٘ز ٜغیجت دا٘ؾد ٛثز ػٟذ ٜی دا٘ؾىذٔ ٜی ثبؽذ  ٚاعتبد ٔحتزْ ٔٛظف اعت فزفبً تبریخ غیجت ٞب ٚ
ٔغتٙذات ٔدبس ثٛدٖ آٖ را ٕٞزإ٘ ٜز ٜث ٝدا٘ؾىذ ٜارعبَ ٕ٘بیذ .تؾخیـ ٔٛخ ٚ ٝغیز ٔٛخ ٝثٛدٖ غیجت ثز
ػٟذ ٜی اعتبد ٔحتزْ ٔی ثبؽذ.
ٌ -25ذاؽتٗ خجزا٘ی ثزای غیجت دا٘ؾدٕٛٙٔ ٛع اعت.
 -26اس ٚرٚد دا٘ؾد ٛثب داؽتٗ  2غیجت ٕٔب٘ؼت ث ٝػُٕ ٔی آیذ  ٚثبیغتی ث ٝدا٘ؾىذ ٜارخبع ٌزدد.
 -27تبخیز دا٘ؾد:ٛ
 یه تبخیز ثٔ ٝذت  15دلیم ٝوغز ٕ٘ 0/5زٜ -د ٚتبخیز ثب ٕٞبٖ ٔیشاٖ یه غیجت ٔدبس

 ثب تبخیز ثیؾتز فمو ثب ٔدٛس ٚرٚد دا٘ؾىذ ٜاخبس ٜحنٛر دارد. -28خٛاٞؾٕٙذ اعت خٟت ارتمبء عيح آٔٛسػ ثبِیٙی ٘ظزات ،دیؾٟٙبدات  ٚا٘تمبدات خٛد را ث ٝفٛرت
ٔىتٛة ثٌ ٝز ٜٚاػالْ ٕ٘بییذ.

شرح يظبیف اسبتیذ ببلیىی محترم مبمبیی ي پرستبری
 -1خٛاٞؾٕٙذ اعت لجُ اس ؽزٚع وبرآٔٛسی ثٔ ٝزوش آٔٛسؽی درٔب٘ی ٔزثٛىٔ ٝزاخؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜثب ٔٛلؼیت
ثخؼ آؽٙب ؽٛیذ.
 -2لجُ اس ؽزٚع وبرآٔٛسی خٛد را ث ٝعٛدزٚایشر آٔٛسؽی ٔؼزفی ٕ٘ٛدٕٞ ٚ ٜبٍٙٞی ٞبی السْ را ث ٝػُٕ
آٚریذ.
 -3لجُ اس ؽزٚع وبرآٔٛسی ثب عزدزعتبر ثخؼ آؽٙب ؽذ ٚ ٜاس ٔمزرات ٔٛخذ در ثخؼ آٌب ٜؽٛیذ.
 -4رٚس ا َٚوبرآٔٛسی ىزح درط  ٚفزْ ارسؽیبثی ٔزثٛى ٝرا ثزای دا٘ؾدٛیبٖ لزائت ٕ٘بییذ  ٚتبویذ ٚیض ٜثز
رػبیت ٔمزرات ثیٕبرعتبٖ ،رػبیت ؽئ٘ٛبت ظبٞزی ٚ ٚرٚد  ٚخزٚج داؽت ٝثبؽیذ .در فٛرت ٌشارػ
ٚمؼیت ٘بٔٙبعت ظبٞزی دا٘ؾد ،ٛاعتبد ٔزثٛىٔ ٝغئ َٛخٛاٞذ ثٛد.
 -5ثز٘بٔ ٝای ثزای آؽٙبیی دا٘ؾدٛیبٖ  ٚدزع ُٙثخؼ تزتیت دٞیذ.
 -6ثز٘بٔ ٝی تمغیٓ وبر رٚسا٘ ٝدا٘ؾد ٛرا در فزْ تمغیٓ وبر دا٘ؾىذٛ٘ ٜؽت ٚ ٝدر ثزد ٘قت ٕ٘بییذ.
 -7ىٔ َٛذت وٙفزا٘ظ ٞب در ثخؼ ثیؾتز اس  30دلیم٘ ٝجبؽذ  ٚتب حذ أىبٖ ثز ثبِیٗ ثیٕبر ا٘دبْ ؽٛد.
 -8دا٘ؾدٛٔ ٛظف اعت در دبیبٖ یه رٚس وبرآٔٛسی ٌشارػ ػّٕىزد خٛد را ث ٝاعتبد  ٚعزدزعتبر ث ٝفٛرت
ؽفبٞی اػالْ ٕ٘بیذ.
ٞ -9ز رٚی ٝثبِیٙی فزفبً سیز ٘ظز اعتبد ٔزثٛى ٝا٘دبْ ٌیزد .ثذیٟی اعت ٔغئِٛیت وبُٔ دا٘ؾد ٛث ٝػٟذ ٜی
اعتبد ٔی ثبؽذ.
 -10فزْ ارسؽیبثی ٔزثٛه ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ را ثيٛر وبُٔ تىٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜدر دبیبٖ دٚر ٜث ٝدا٘ؾىذ ٜتحٛیُ ٕ٘بییذ.
 -11حذاوثز ثٔ ٝذت  7رٚس دظ اس دبیبٖ وبرأٛسی ٕ٘زات را ث ٝدفتز دا٘ؾىذ ٜتحٛیُ دٞیذ.
ٔ -12حُ وبرأٛسی را خٟت ا٘دبْ أٛر ؽخقی تزن ٕ٘ٙبییذ.
 -13در فٛرت ٔؾبٞذٛٔ ٜارد ٔ ٚؾىالت خغٕی  ٚرٚا٘ی در دا٘ؾدٔ ،ٛزاتت را ث ٝدا٘ؾىذ ٜاىالع دٞیذ.
 -14در ثزخٛرد ثب ٞز ٌٔ ٝ٘ٛؾىُ اخاللی اس خب٘ت دا٘ؾد ،ٛادأ ٝحنٛر ا ٚفزفبً ثب ٔدٛس دا٘ؾىذ ٜأىبٖ دذیز
اعت.
ٌ -15شارػ ٔٛارد دیؼ آٔذ ٔ ٚؾىالت رفتبری  ٚتحقیّی دا٘ؾد ٛرا لجُ اس اتٕبْ وبرأٛسی ث ٝدا٘ؾىذ ٜثٝ
فٛرت ٔىتٛة ارعبَ ٕ٘بییذ.
 -16خبثدبیی در ٌزٟٞٚبی وبرأٛسی أىبٖ دذیز ٕ٘ی ثبؽذ  ٚتٟٙب ثب ارادٔ ٜدٛس اس ٌز ٜٚأىبٖ دذیز ٔی ثبؽذ.

 -17وغز ٕ٘ز ٜغیجت دا٘ؾد ٛثز ػٟذ ٜی دا٘ؾىذٔ ٜی ثبؽذ  ٚاعتبد ٔحتزْ ٔٛظف اعت فزفبً تبریخ غیجت ٞب ٚ
ٔغتٙذات ٔدبس ثٛدٖ آٖ را ٕٞزإ٘ ٜز ٜث ٝدا٘ؾىذ ٜارعبَ ٕ٘بیذ .تؾخیـ ٔٛخ ٚ ٝغیز ٔٛخ ٝثٛدٖ غیجت ثز
ػٟذ ٜی اعتبد ٔحتزْ ٔی ثبؽذ.
ٌ -18ذاؽتٗ خجزا٘ی ثزای غیجت دا٘ؾدٕٛٙٔ ٛع اعت.
 -19اس ٚرٚد دا٘ؾد ٛثب داؽتٗ  2غیجت ٕٔب٘ؼت ث ٝػُٕ ٔی آیذ  ٚثبیغتی ث ٝدا٘ؾىذ ٜارخبع ٌزدد.
 -20تبخیز دا٘ؾد:ٛ
 یه تبخیز ثٔ ٝذت  15دلیم ٝوغز ٕ٘ 0/5زٜ د ٚتبخیز ثب ٕٞبٖ ٔیشاٖ یه غیجت ٔدبس -ثب تبخیز ثیؾتز فمو ثب ٔدٛس ٚرٚد دا٘ؾىذ ٜاخبس ٜحنٛر دارد.

شرح يظبیف مربیبن مبمبیی ي داوشجًیبن در بخش َبی ببلیىی
ٔزاوش ثٟذاؽتی (وٙتزَ ثبرداری)
ٌ .1زفتٗ ؽزح حبَ  ٚا٘دبْ ٔؼبیٙبت فیشیىی وبُٔ ثٕٞ ٝزأ ٜب٘ٛرٞبی ِئٛدِٛذ ٔ ٚؼبیٙبت ارسیبثی ٍِٗ ٔ ٚؼبیٝٙ
دغتبٖ
 .2درخٛاعت آسٔبیؼ تؾخیـ حبٍّٔی (خ ،ٖٛادرار)  ٚآسٔبیؾبت ٔؼٕ َٛحبٍّٔی  ٚوؾت ادرار
 .3ثزرعی وٙتزَ عالٔت ٔبدر  ٚخٙیٗ در ٞز ٚیشیت (ارتفبع رحٓ ،رؽذ خٙیٗ ،عٕغ فذای لّت ،وٙتزَ ػالیٓ
حیبتی ،تٛسیٗ ٚ ٚاوغیٙبعی)ٖٛ
 .4درخٛاعت عٌٛ٘ٛزافی (خٟت تؼییٗ عٗ حبٍّٔی  ٚثزرعی عالٔت خٙیٗ)
ٔ .5ؾبٚر ٜدادٖ ثبرداری (تغذی ،ٝفؼبِیت ،آٔبدٌی خغٕی  ٚرٚحی  ٚرٚا٘ی ثبرداری )...
 .6آٔٛسػ ثٟذاؽت  ٚعالٔت ٔبدراٖ در ى َٛحبٍّٔی ىجیؼی
 .7تؾخیـ آٔٛسػ ٞبی السْ دٚراٖ ثبرداری س٘بٖ دز خيز
 .8تزٚیح تغذی ٝثب ؽیز ٔبدر در اٚاخز ثبرداری
 .9تزٚیح سایٕبٖ ىجیؼی  ٚآٔبدٌی ثزای سایٕبٖ در اٚاخز ثبرداری
 .10ارسیبثی عالٔت خٙیٗ
 .11تدٛیش دارٞٚبی ٔدبس در ثبرداری (ثزاثز دعتٛراِؼُٕ ٞبی ٔزثٛى)ٝ
 .12تؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ػٛارك ثبرداری  ٚثیٕبری ٞب در ثبرداری  ٚارخبع ٔٙبعت در فٛرت ٘یبس
بخش زایمبن ي بعذ از زایمبن:
ٔ .1ؼبی ٝٙفیشیىی ٔ ٚبٔبییٔ :ؼبیٚ ٝٙاصیٙبَ تؾخیـ ٔٛارد ىجیؼی  ٚغیز ىجیؼی  ٚارخبع ٔٛارد غیز ىجیؼی ثٝ
دشؽه.
 .2تقٕیٓ ٌیزی  ٚدعتٛر دذیزػ :تؾىیُ دز٘ٚذٌ ،ٜزفتٗ ؽزح حبَ ىجك فزْ ٞبی ٔزثٛىٝ
 .3درخٛاعت آسٔبیؾبت در فٛرت ِش( ْٚخ ،ٖٛادرار ،فزت تغت٘ ،یتزاسیٗ تغت)
 .4دعتٛر ٘ ٚظبرت ثز ا٘دبْ إ٘ب  ٚؽیٛ
 .5وٙتزَ ٚمؼیت ٔبدر (اػٓ اس فذای لّت  ٚثجت ا٘مجبمبت ٔبدر ،وٙتزَ ػالیٓ حیبتی )...
ٌ .6زفتٗ ري ٔ ٚبیغ درٔب٘ی ٚریذی  ٚا٘ٛاع تشریمبت
 .7دار ٚدرٔب٘ی در فٛرت ِش( ْٚآتزٚدیٗ  ٚاوغی تٛعیٗ)

 .8ا٘دبْ ٔؼبیٙبت ٔىزر  ٚثجت ٚمؼیت دیؾزفت سایٕبٖ در فزْ ٞبی ٔخقٛؿ  ٚاىالع ث ٝدشؽه در ٔٛارد
اٚرصا٘ظ
 .9تدٛیش دارٞٚبی ٔٙمجل وٙٙذ ٜدر ٔٛارد ِش( ْٚاِمب  ٚتؾذیذ) ... ٚ
 .11در ثیٕبراٖ عشاریٗ تىٕیُ دز٘ٚذ ٚ ٜدرخٛاعت آسٔبیؾبت ٔٛرد ِش ْٚتب ع٘ٛذاص ٔثب٘ ٚ ٝعبیز ٔزالجت ٞبی
ٔزثٛىٝ
 .11ا٘دبْ ٔزاحُ ٔختّف سایٕبٖ ثب ٕ٘بیؼ عز
 .12ا٘دبْ ثی حغی ٔٛمؼی  ٚا٘دبْ ادی سیبتٔٛی
 .13تزٔیٓ دبرٌی درخ ٝیه ،د ،ٚع ٚ ٝتزٔیٓ ادی سیبتٔٛی در فٛرت ِشْٚ
 .14ا٘دبْ سایٕبٖ ثب ٕ٘بیؼ ت ٝدر ثبرداری ع ٚ ْٛثبالتز در ٔٛالغ اٚرصا٘ظ  ٚػذْ حنٛر ٔتخقـ
 .15عٙدؼ آدٍبر خٙیٗ  ٚثزرعی ٚمؼیت عالٔت ٘ٛساد ٔ ٚؼبیٛ٘ ٝٙساد ،اػالْ خٙغیت ٘ ٚؾبٖ دادٖ ٘ٛساد ثٝ
ٔبدر
 .16احیبی ٔبدر ٛ٘ ٚساد ثب وٕه دشؽه وؾیه
 .17ا٘دبْ فٛریت ٞبی ٔبٔبیی در ٔشاوشی ؤ ٝتخقـ س٘بٖ  ٚسایٕبٖ حنٛر ٘ذار٘ذ
 .18حٕبیت رٚحی ،رٚا٘ی ،ػبىفی اس ٔبدر  ٚخب٘ٛادٜ
 .19حٕبیت  ٚا٘دبْ سایٕبٖ در ٔٙشَ ثب ؽزایو خبؿ
 .21ثجت اثز اٍ٘ؾت ٔبدر ،وف دبی ٘ٛساد در دز٘ٚذ ،ٜثغتٗ دعتجٙذ ٘ٛساد ،تىٕیُ فزْ ثؼذ اس سایٕبٖ
 .21لزار دادٖ ٔبدر در ٚمؼیت راحت  ٚوٙتزَ وبُٔ ٚمغ ػٕٔٛی ٔبدر تب  2عبػت ثؼذ اس سایٕبٖ (وٙتزَ
ػالیٓ حیبتی ،وٙتزَ ٔیشاٖ خ٘ٛزیشی ٚمؼیت رحٓ  ٚدزی ،ٝٙوٙتزَ ٔثب٘ٔ ْ ٝؾبٞذٞ ٜز ٌ ٝ٘ٛتزؽح ثؼذ اس
سایٕبٖ ٌ ٚشارػ ٞز ٌٛٔ ٝ٘ٛارد غیز ىجیؼی ث ٝدشؽه)
 .22آٔٛسػ ثٔ ٝبدر در ٔٛرد ٔزالجت ٞبی ثٟذاؽتی ٔبدر ٛ٘ ٚساد (ٔزالجت اس ادی سیبتٔٛیٔ ،زالجت اس دغتبٖ،
٘ح ٜٛی ؽیزدٞیٚ ،اوغیٙبعی ،ٖٛتٛخ ٝث ٝثٙذ ٘بف ٞ ٚز ٌٛٔ ٝ٘ٛارد غیز ىجیؼی)
 .23آٔٛسػ ٔ ٚؾبٚر ٜرٚػ ٞبی خٌّٛیزی اس ثبرداری (ٔبدر  ٚخب٘ٛاد)ٜ
 .24رػبیت وّی ٝاخاللیبتٔ ،مزرات  ٚلٛا٘یٗ حزف ٝای
درمبوگبٌ زوبن:
٘ .1ح ٜٛی ٌزفتٗ ؽزح حبَ ٌ ٚشارػ آٖ ث ٝدشؽه
 .2ثجت  ٚتىٕیُ دفبتز ٌشارػ فزْ ٞبی (آعیت ؽٙبعی ،دغتبٖ) ٔٛخٛد در درٔبٍ٘ب ٜس٘بٖ

 .3اعٕیز ثزداری  ٚتفغیز آٖ (دبح اعٕیز)
 .4ا٘دبْ ٔؼبیٙبت س٘بٖ
 .5تؾخیـ  ٚدرٔبٖ ثیٕبری ٞبی ؽبیغ س٘بٖ
ٔ .6ؼبی ٝٙدغتبٖ  ٚراٞ ٜبی تؾخیـ ٔؾىالت آٖ
 .7تؾخیـ یبئغٍی  ٚتٛفیٞ ٝبی ٔزثٛه ث ٝآٖ
 .8ثزرعی ٔ ٚؾىالت ثّٛؽ

مىشًر اخالقی داوشجًیبن
مه بٍ عىًان داوشجًی رشتٍ ی پرستبری ي مبمبیی داوشگبٌ آزاد اسالمی ياحذ آستبرا
پبیبىذی ي التسام حرفٍ ای ي قبوًوی خًد را بٍ اصًل زیر اعالم می ومبیم:
ٕٛٞ .1ار ٜدر خٟت ارتمبء فالحی ػٕٔٛی  ٚػّٕی وٛؽب ثٛد ٚ ٜدا٘ؼ ٟٔ ٚبرتٟبی خٛد را ث ٝرٚس ٍ٘ٝ
دارْ.
ٕٛٞ .2ار ٜثٔ ٝذدخ/ ٛثیٕبر ،اس ٞز ىجم ٚ ٝل ْٛدر ٞز ؽزایو  ٚثب ٞز ثیٕبری خبؿ احتزاْ ٌذاؽت ٚ ٝدر
حفظ ؽبٖ  ٚوزأت ا٘غب٘ی آ٘بٖ وٛؽب ثبؽٓ.
 .3عالٔت ٔذدخٛیبٖ را ثٞ ٝز چیش ٔمذْ ثذارْ  ٚآٖ را رعبِت افّی خٛد ثذا٘ٓ.
ٍٙٞ .4بْ ا٘دبْ ٞز ٔذاخّ ٝی دزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،ث ٝحزیٓ خقٛفی ٔذدخ/ٛثیٕبر ،احتزاْ ثٍذارْ  ٚراس
ٍ٘ ٝدار ا ٚثبؽٓ.
ٍٙٞ .5بْ اخزای ٔذاخالت دزعتبری ٔ ٚبٔبیی  ٚتقٕیٓ ٌیزی ٞبی ثبِیٙیٔ ،غئِٛیت ٞبی اخاللی را
ٕٞب٘ٙذ ٔغئِٛیت ٞبی حمٛلی  ٚحزف ٝای در ٘ظز ثٍیزْ.
 .6در فٛرت خيب در ٔذاخالت دزعتبری ٔ ٚبٔبیی ،فبدلب٘ ٝثٔ ٝذدخ/ٛثیٕبر ،تٛمیح داد ٚ ٜدر ٞز
ؽزایيی راعتٍٛیی  ٚا٘قبف را عزِٛح ٝی وبر خٛد لزار د.ٓٞ
 .7تٕبٔی ٔذاخالت دزعتبری ٔ ٚبٔبیی را ثب حفظ ػشت  ٚاحتزاْ ٔذدخ/ٛثیٕبر  ٚخب٘ٛاد ٜی ا ٚا٘دبْ د.ٓٞ
 .8ثب عيٛح ٔختّف حزف ٝای اس خّٕٔ ٝبٔبی ٔغئ َٛسایؾٍب ،ٜثخؼ  ٚدرٔبٍ٘ب ،ٜعزدزعتبر ،دزعتبر ٔ ٚذیز
دزعتبری ،ارتجبه حزف ٝای تٛاْ ثب احتزاْ ٔتمبثُ ثزلزار و.ٓٙ
 .9در خٟت حفظ راثي ٝی اعتبد  ٚدا٘ؾد ٛدر ٔحیو ٞبی ػّٕی ،آٔٛسؽی  ٚتحمیمبتی ،رفتبر ٔجتٙی ثز
ؽبٖ  ٚاخالق حزف ٝای تٛاْ ثب احتزاْ را ٔذ ٘ظز لزار د.ٓٞ
 .10در فؼبِیت ٞبی دضٞٚؾی ،ػذْ دذیزػ ٔؾبروت اس عٛی ثیٕبر یب خب٘ٛاد ٜا ٚدر ر٘ٚذ ارایٔ ٝذاخالت
دزعتبری ٔ ٚبٔبیی خّّی ایدبد ٕ٘ٙبیذ.
ٕٛٞ .11ار ٜخٛد را در ثزاثز فیب٘ت اس أىب٘بت رفبٞی  ٚآٔٛسؽی ٔٛخٛد در دا٘ؾٍبٔ ٚ ٜزاوش درٔب٘ی
ٔغئ َٛدا٘غت ٚ ٝث ٝثٟتزیٗ ٘ح ٛاس آٟ٘ب اعتفبدٕ٘ ٜبیٓ.
 .12ثب رػبیت ؽئ٘ٛبت دا٘ؾدٛیی  ٚحزف ٝای در خبٔؼٔ ،ٝحیو دا٘ؾٍبٔ ٚ ٜزاوش درٔب٘ی ظبٞز ؽذ ٚ ٜدر
حفظ  ٚلذاعت دزعتبری ٔ ٚبٔبیی وٛؽب ثبؽٓ.

داوشگبٌ آزاد اسالمی ياحذ آستبرا
گريٌ پرستبری ي مبمبیی

فرم تقسیم کبر در کبرآمًزی
٘بْ اعتبد ثبِیٙی:
ردیف

وبم داوشجً

تبریخ:
وبم بیمبر

ٔحُ وبرآٔٛسی:
اطبق ي تخت

تشخیص بیمبر

مالحضبت

چک لیست مشبَذٌ کىىذٌ
(ثیٕبراٖ عزدبیی)
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

وبم ي وبم خبوًادگی

تشخیص

درمبن

شئًن ظبَری ي السامبت حرفٍ ای داوشجًیبن پسر در عرصٍ َبی ببلیىی
ٔٞٛب :حفظ وٛتبٞی  ٚدیزایؼ ٔزتت ٔٛعز ٔ ٚحبعٗ
رٚدٛػ :عفیذ آرْ دارٌ ،ؾبدی ٔتؼبرف ،تٕییش  ٚاتٛوؾیذ٘ ،ٜقت اتیىت عٕت چخ رٚدٛػ
سیٛرآالت :فمو عبػت  ٚحّم ٝی عبدٜ
٘بخٗ :وٛتب ٚ ٜتٕییش
وفؼٔ :ؾىی ىجی ،خّ ٛثغت ،ٝلبثُ ؽغتؾٛ
دٛؽیذٖ خٛراة اِشأی اعت.
ؽّٛار :دبرچ ٝای عزٔ ٝای یب ٔؾىی ،خیٗ ٘جبؽذ.
سبیر وکبت:
 حفظ ٘ظبفت ٘بخٗ ٞب  ٚػذْ اعتفبد ٜاس سیٛر آالت ث ٝخٟت وٙتزَ ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی اِشأیاعت.
 اعتفبد ٜاس ادوّٗ  ٚػيزیبت تٙذ ث ٝدِیُ ایدبد ٔؾىالت حغبعیت تٙفغی در ٔحیو ٞبی ثبِیٙی ٔدبسٕ٘ی ثبؽذ.
 اعتفبد ٜاس تّفٗ ٕٞزا ٜفمو در ٔٛارد آٔٛسؽی  ٚثب ٔٛافمت اعتبد ٔزثٛى ٚ ٝرٚی ٔ Silesntدبس ٔیثبؽذ.
 در ثخؼ ٞبی ٔزالجت ٚیض ٜث ٝدِیُ تبثیز أٛاج اِىتزٔٚغٙبىیغی ثز ػّٕىزد تدٟیشات دعتٍبٟٞبیدشؽىی  ٚایدبد اختالَ در عیغتٓ ٞبی ٔب٘یتٛری ًٙثیٕبراٖ ،اعتفبد ٜاس ٔٛثبیُ ث ٝىٛر وّی ٕٔٛٙع
اعت.
 اعتؼٕبَ دخب٘یبت ،ىجك ٔبد ٜی  13لب٘ ٖٛخبٔغ وؾٛری وٙتزَ ٔ ٚجبرس ٜثب دخب٘یبت ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ. -خٛردٖ ،آؽبٔیذٖ  ٚخٛیذٖ آدأظ ٍٙٞبْ وبر در ثبِیٗ ٕٔٛٙع اعت.

شئًن ظبَری ي السامبت حرفٍ ای داوشجًیبن دختر در عرصٍ َبی کبرآمًزی
ٔمٙؼ :ٝثّٙذی ٔمٙؼ ٝتب سیز عی٘ ،ٝٙقت اتیىت عٕت چخ ،ػذْ اعتفبد ٜاس تُ ٞب  ٌُ ٚعزٞبیی وٝ
ثیزٔ ٖٚمٙؼ ٝلزار ٌیزد .رً٘ عزٔ ٝای ثزای دا٘ؾدٛیبٖ دزعتبری  ٚرً٘ ٔؾىی ثزای دا٘ؾدٛیبٖ
ٔبٔبیی
٘بخٗ :وٛتب ٚ ٜتٕییش ،ثذ ٖٚالن
سیٛر آالت :فمو عبػت  ٚحّم ٝی اسدٚاج عبدٜ
ؽّٛار :دبرچ ٝای عزٔ ٝای ثزای دا٘ؾدٛیبٖ دزعتبری ٔ ٚؾىی ثزای دا٘ؾدٛیبٖ ٔبٔبیی ،خیٗ ٘جبؽذ.
رٚدٛػ :عفیذ ،آرْ دار ثب ٌؾبدی ٔتؼبرف ،تٕییش  ٚات ٛوؾیذ ،ٜثذ ٖٚاػٕبَ تغییزات  ٚت ٚ ًٙثذٖ ٕ٘ب
٘جبؽذ.
وفؼٔ :ؾىی ىجی ،خّ ٛثغت ،ٝلبثُ ؽغتؾ ،ٛدبؽ ٝٙوٛتبٜ
دٛؽیذٖ خٛراة اِشأی اعت.
سبیر وکبت:
 حفظ ٘ظبفت ٘بخٗ ٞب  ٚػذْ اعتفبد ٜاس سیٛر آالت ث ٝخٟت وٙتزَ ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی اِشأیاعت.
 اعتفبد ٜاس ادوّٗ  ٚػيزیبت تٙذ ث ٝدِیُ ایدبد ٔؾىالت حغبعیت تٙفغی در ٔحیو ٞبی ثبِیٙی ٔدبسٕ٘ی ثبؽذ.
 اعتفبد ٜاس تّفٗ ٕٞزا ٜفمو در ٔٛارد آٔٛسؽی  ٚثب ٔٛافمت اعتبد ٔزثٛى ٚ ٝرٚی ٔ Silesntدبس ٔیثبؽذ.
 در ثخؼ ٞبی ٔزالجت ٚیض ٜث ٝدِیُ تبثیز أٛاج اِىتزٔٚغٙبىیغی ثز ػّٕىزد تدٟیشات دعتٍبٟٞبیدشؽىی  ٚایدبد اختالَ در عیغتٓ ٞبی ٔب٘یتٛری ًٙثیٕبراٖ ،اعتفبد ٜاس ٔٛثبیُ ث ٝىٛر وّی ٕٔٛٙع
اعت.
 اعتؼٕبَ دخب٘یبت ،ىجك ٔبد ٜی  13لب٘ ٖٛخبٔغ وؾٛری وٙتزَ ٔ ٚجبرس ٜثب دخب٘یبت ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ. -خٛردٖ ،آؽبٔیذٖ  ٚخٛیذٖ آدأظ ٍٙٞبْ وبر در ثبِیٗ ٕٔٛٙع اعت.

