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  مقدمه  :
كودكان به سبب آنكه قادر به دفاع از حقوق اجتماعي خود نيستند، ممكن است از جنبه هاي مختلف مانند نيازهاي مرتبط با رشد و 
نمو، پايش شاخص هاي سالمت جسم و روان، نيازهاي فرهنگي اجتماعي و توجهات معنوي مورد غفلت قرار گيرند. براي پاسخگويي 

ي گوناگوني در دنيا داير شده است و دانش آموختگان اين رشته ها در زمينه هاي مختلف تربيتي، به اين نيازها، رشته هاي تحصيل
حقوقي، پزشكي، مددكاري اجتماعي و نظاير آن، آموخته ها و مهارتهاي خود را در جهت حمايت از كودكان در اختيار خانواده ها و 

  جامعه قرار مي دهند. 
گنجاندن نيازهاي  توجه به  با و اميدوار است ت در خدمت اين قشر از جامعه قرار دارند. رشته پرستاري كودكان در حوزه سالم

تربيت نيروهاي دانش پذير، آگاه، خالق، متبحر و دلسوز، در جهت خودباوري و خودكفايي و اعتالي سالمت بتواند آموزشي در برنامه، 
  كودكان گام بردارد.
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  :گزارش كارراهنماي كتاب 
  بخش تنظيم شده است 9اين كتاب در

معرفي رشته شامل تعريف رشته و رسالت آن،پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان و وظايف حرفه اي دانش  -1
 آموختگان

 آيين نامه اجرايي پوشش و اخلق حرفه اي دانشجويان در محيط هاي آزمايشگاهي باليني -2

 برنامه آموزش باليني دوره كارشناسي ارشد رشته  -3

در اين جدول  فهرست موضوعي كارگاههاي آموزشي رشته و نيمسال مربوطه مشخص شده  -جدول كارگاه هاي آموزشي -4
است.تاييديه گذراندن هريك از اين كارگاهها بايد توسط دبير كارگاه انجام شود.مسئوليت مراجعه به دبير و اخذ امضاءبا 

 جو خواهد بوددانش

 صالحيتهاي مورد انتظار مبتني براهداف رفتاري درهرواحد كارآموزي -5

الف) باتوجه باينكه الگوي مراقبتي پايه براي يادگيري باليني دانشجويان ، فرآيند پرستاري مي باشد مبتني بر اهداف 
كالت و تدوين تشخيص هاي اختصاصي هربخش صالحيتهاي مورد انتظار دانشجويان در بررسي و شناخت، استخراج مش

پرستاري برنامه ريزي ، اجرا و ارزشيابي در جدولي تعريف شده است . ازآنجاكه الگ بوك ابزار ارزشيابي دانشجونيز به 
شمار مي آيد درهرستون سه قسمتي سمت چپ هرمهارت معيار تعيين سطح عملكرد قرار گرفته است كه شامل سه 

جام شده ، انجام نشده  قرارگرفته است.درسمت چپ آن ، ستوني به نمره صالحيت قسمت : كامل انجام شده ، ناقص ان
اختصاص داده شده است. استاد/ همكار اموزشي در هربارمشاهده رفتار دانشجو برحسب مطابق عملكرد با هريك از 

زخورد داده خواهد معيارهاي عملكرد تعريف شده در ستون مربوطه عالمتگذاري خواهد نمود و بالفاصله به دانشجو با
شدودرمحل تعيين شده بازخورد ثبت خواهد گرديداين بازخوردها هم برمبناي ارزشيابي تكويني وهم ارزشيابي تراكمي 

  مورد استفاده قرارخواهند گرفت.
  ب)حداقل يكبار مشاهده و بازخورد به دانشجو بايد در نيمه اول مدت زمان كارآموزي انجام شود .   
  م هريك از مهارتهاي عملي در بخش اجراي فرآيند پرستاري مورد ارزشيابي قرار خواهد گرفت.ج)كيفيت انجا   

  فر م گز ارش كيس هاي اموزشي مبني برالگوهاي پرستاري: -6
مددجورا مبتني بر  1-3الف) دانشجو درطول مدت حضور دربخش موظف است مبتني براهداف گزارش مراقبت براي   

باتاكيد برمراقبتهاي دارويي و تغذيه اي از بررسي و شناخت تا اجراي مراقبت و ارزشيابي به بكارگيري الگوهاي پرستاري 
  صورت مكتوب به استاد درس ارائه نمايد. اين گزارش ها بخشي از نمره كارآموزي را به خوداختصاص خواهند داد.

ك از مهارت هاي عملي در هر يك براي هري_جدول  مهارت هاي عملي درسه سطح مشاهده،كمك در انجام،انجام مستقل  -7
از سه سطح  تعداد موارد مورد نياز تعيين شده است دانشجو موظف است براي انجام هريك از موارد اقدام نمايد و انجام 

 مهارت بايد توسط استادباليني/همكارآموزشي مورد تاييد قرار گرفته،امضاء گردد

است براي فراهم شدن شرايط مشاهذه هريك از مهارت ها به  دانشجو موظف –مهارت هاي عملي در سطح مشاهده —الف
  تعداد دفعات مورد نياز با كمك استاد باليني/همكارآموزشي اقدام نمايد.

دانشجو براي اقدام براي انجام هريك از مهارت ها در سطوح كمك در انجام/انجام مستقل بايد موارد مشاهده آن  -ب
  باشدمهارت را گذرانده و تاييديه گرفته 

دانشجو موظف است مبتني بر فرم ارزشيابي ژورنال كالب تحت نظارت و هدايت استاد  -جدول گزارش ژورنال كالب—8
باليني مقاله مناسب را انتخاب و با توجه به شرايط برگزاري ژورنال كالب ،مقاله را در جمع همكالسي ها يا شرايط تعيين 

  مايدشده توسط استاد با رويكرد نقادانه ارائه ن

  فرم حضور و غياب روزانه  -9
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كودكان برنامه آموزش باليني دوره كارشناسي ارشد رشته پرستاري   

از ترم اول تا سوم تعداد  كودكانبراساس سرفصل مصوب شوراي  عالي برنامه ريزي  و نيمرخ تحصيلي ، براي دوره كارشناسي ارشد پرستاري 
  واحد كارورزي درعرصه برنامه ريزي شده است 6تعداد  واحد كارآموزي و در ترم چهارم 9

  كارورزي كارآموزي
  ترم   تعداد واحد عنوان درس ترم تعداد واحد عنوان درس

  
  نظريه و الگوهاي پرستاري  وكاربرد آن ها

   پايش وضعيت سالمت
  تكامل و سالمت خانواده 

 
5/0  
1    
5/0  
  

 
1  
1   
1  

 پرستاري از اختالالت و بيماريهاي حاد داخلي جراحي 
  )PICU(كودكان 

 داخلي جراحيحاد پرستاري از اختالالت و بيماريهاي 
  ) و ترياژ ي كودك ، احيا اورژانس كودكان (  كودكان 

 كودكان  پرستاري از اختالالت و بيماريهاي حاد جراحي

1  
  
1  
  
1  

4  
  
4  
  
4  

  در دوره نوزادي پرستاري 
  پرستاري در دوره شيرخوارگي  

  پرستاري در سوانح ، حوادث و باليا 

1 
1  
5/0  

2 
2  
مزمن داخلي پرستاري از اختالالت و بيماريهاي   2

  ( دياليز و.............. ) كودكان 
  كودكان  آنكولوژي پرستاري 

  درمانگاه ها 

3  4  
   باليني پرستاري مديريت  

  در دوره نوپائي و خردسالي پرستاري 
  پرستاري در سنين مدرسه 

   پرستاري در نوجواني 
  سالمت روان كودكان و نوجوانان 

5/0 
1  
1  
1   
5/0  

3 
3  
3  
3  
3  

  6  جمع كل واحدها 5/8 جمع كل واحدها
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  تعريف رشته :

 با محوريت ارائه مهارت كافي تبحر وآن با كسب دانش آموختگان كودكان يكي از رشته هاي  علوم پزشكي است كه رشته پرستاري 
، خانواده و و به تبع آن به كودك سالمت و بيماريوضعيت در  ،تا توان بخشياوليه  پرستاري از پيشگيريباليني مراقبت هاي جامع 

ماعي و ، نيازهاي بيولوژيكي ، روانشناختي، اجتو اخالق حرفه اي با بكارگيري اصول ارتباطات انساني خواهند بود كه قادر، جامعه
اقدامات الزم را  آنهاتأمين، حفظ و ارتقاي سالمت كودكان شناسايي كرده و به منظور  فرهنگي مددجو را در عرصه خدمات پرستاري

  * معمول دارند .
 سال است. 18در بيمارستانهاي كشور، مددجويان زير  نوجواناندر اين برنامه، منظور از كودك، تا استقرار بخشهاي * 

  

  ماموريت):رسالت ( 

پرستاري   علم  و پاسخگو است كه با تلفيق و كاربرد            حساس     ، مسئوليت پذير     ، كارآمد     آگاه، متبحر،      تربيت پرستاراني       رسالت اين دوره،          
درماني و توانبخشي  در حيطه             در عرصه هاي مختلف جامعه از قبيل مراكز بهداشتي،                  بر شواهد    يمرتبط و عملكرد مبتن      م  وعل ساير  و  

  ان، مهارت هاي خود را در زمينه هاي مرتبط در اختيار جامعه قرار دهندپرستاري كودك

  پيامدهاي مورد انتظار از  دانش آموختگان:

      دانش آموختگان اين دوره بايد قادربه انجام امور ذيل باشند: 
  عرصه هاي در  اجرا و ارزشيابي ، تشخيص، برنامه ريزي ، ارزيابيررسي و فرآيند پرستاري: بمراقبت هاي پرستاري را مبتني بر

  مرتبط ارائه دهند.
  مختلف پايش و پي گيري نمايند.   يها  تيقع در مو راوضعيت سالمت كودك و خانواده 

 حمايت و مشاوره را به كودك و خانواده ارائه نمايند . اقدامات الزم در راستاي آموزش ،  
  خالق و مناسب را داشته باشد.تصميم گيري  توان داراي خانوادهكودك و  سالمتحل مسائل شناسائي و براي    
 د.نداشته باشرا در نظام سالمت را در شرايط گوناگون  تيميتوانايي كار  
  در امور پژوهش هاي كاربردي برخوردار باشند .  الزماز توانمندي هاي  
 بهره برداري نمايند. كودكانمراقبت هاي و دانش روز مبتني بر شواهد در جهت  ارتقاء كيفيت ها فناوري از  
  باشندياد گيرنده مادام العمر.  
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  آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است:اي دانشوظايف حرفه
 ي حمايتنقش  مراقبتي و  -

 برقراري ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضاي تيم سالمت 

 حمايتي مبتني بر شواهد در سطوح مختلف پيشگيري به كودك و خانواده  –مراقبتي ارائه خدمات  
  كودكارجاع   
 بررسي نيازهاي توانبخشي كودك  
 ارائه خدمات توانبخشي متناسب با نيازها در حد مجاز مندرج در برنامه و يا ارجاع به موقع بيمار به مراكز مربوطه 

  ها و دستورالعمل هاي كشوري)نقش پيشگيري و مروج سالمت(بر اساس برنامه  -
پايش واكسيناسيون مددجويان و پيگيري تا حصول اطمينان  
همكاري در برنامه هاي غربالگري مرتبط با نظام سالمت  
 پايش، رشد و تكامل كودك  
 ترويج تغذيه با شير مادر  
 پايش تغذيه كودكان  
  مشاوره اي –نقش آموزشي  -
  خانوادهآموزش مهارت فرزند پروري به  
  و جامعـه در ارتبـاط بـا سـالمت كودكـان در سـطوح مختلـف         آموزش و ارائه مشاوره صحيح و روز آمد به كـودك، خـانواده

 پيشگيري

 و كاركنان نظام سالمتمقاطع پائين تر مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان  
متمشاركت در تدوين دستورالعملهاي آموزشي مرتبط با رشته با مسئولين سال  
 هاي آموزشي دانشجويان، همكاران و مددجويانتوليد الگوها و بسته مشاركت در  
  نقش پژوهشي -
 شناسايي مشكالت موجود مرتبط با سالمت كودك  
ارائه راه حلهاي كاربردي مناسب براي مشكالت سالمت كودكان به مسئولين سالمت  
 تايج آن مشاركت در انجام تحقيقات در زمينه هاي مرتبط و نشر ن 

وارائه واجراي طرح هاي بنيادي وكاربردي  مشاركت درتدوين اولويت هاي پژوهشي 

 درماني و توانبخشي -انتقال دانش وبه كار گيري نتايج تحقيقات در جهت توسعه و ارتقاي سطح كيفيت خدمات بهداشتي  
آوري در زمينه كودك سالم و بيمارتوليد دانش و فن مشاركت در 

 توليد و معرفي الگوهاي رشد و تكامل  مشاركت در 

 هاي مربوط به سالمت كودكانتوليد ابزارهاي پژوهشي و شاخص مشاركت در  
 نقش مديريتي و برنامه ريزي سالمت

 مشاركت در سياست گذاري هاي بخش سالمت در حيطه مرتبط 

 جامعههمكاري در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مرتبط با رشته در   
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  3ضميمه شماره 

  
  و اخالق حرفه اي دانشجويان )  Dress Code(آيين نامه اجرايي پوشش 

  باليني-در محيط هاي آزمايشگاهي
  

نحوه پوشش و رفتار تمامي خدمتگزاران در مشاغل گروه پزشكي* بايد به گ.نه اي باشد كه ضمن حفظ شئون حرفه اي، زمينه را 
  مناسب و موثر حرفه اي با بيماران، همراهان بيماران، همكاران و اطرافيان در محيط هاي آموزشي فراهم سازد.براي ارتباط 

لذا رعايت قررات زير براي كليه عزيزاني كه در محيط هاي آموزشي باليني و آزمايشگاهي در حال تحصيل يا ارائه خدمت 
  اخالقا الزامي است. هستند،

  
 پوشش نحوه و لباس اول: فصل

 شامل بوده و الشكل متحد بايد و آزمايشگاهييبالين يها محيط به ويژه آموزشي هاي محيط به ورود جهت دانشجويان لباس

 باشد: زير يويژگيها مجموعه

 زانو و غير چسبان با آستين بلند حد در بلند سفيد روپوش  -1

 باشد. مربوطه يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه آرم يدارا بايد روپوش -2

 .باشد بسته آامل بطور آموزشي هاي محيط در حضور مدت تمام در بايد روپوش يها دكمه يتمام -3

 ،عنوان،ناميخانوادگ نام،نام اول حرف (يدار حاو عكس معتبر يشناساي كارت از استفاده -4

 يالزام آموزشي يها محيط در حضور يها مدت تمام در رشته) بر روي پوشش، در ناحيه سينه سمت چپ نام و دانشكده
 .باشد يم

 بپوشانند. پوشش مناسب با را موها و ، گردن، نواحي زير گردنسر يتمام بايد خانم دانشجويان -5

باشد استفاده از شلوارهاي جين پاره و نظاير آن در شان حرف پزشكي  چسبان غير و ساده و متعارف بلند بايد شلوار  -6
 نيست.

 .است يضرور بپوشاند را پا ساق و پا يتمام كه ساده جوراب پوشيدن -7

 است. ممنوع تزيينات يدارا يا و يتور يها جوراب پوشيدن  -8

 باشد.  صدا نداشته رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت بايد كفش -9

 باشد. متعارف نا وزننده تند يرنگها يدارا نبايد و باشد متعارف حد در و مرتب تميز، راحت، بايد كفش و لباس روپوش، -10

  
* منظور از گروه پزشكي، شاغلين در حرف پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، مامايي، توانبخشي، بهداشت، تغذيه، 

  پيراپزشكي، علوم پايه و فناوريهاي نوين مرتبط با علوم پزشكي است.
 

 باشد يم مـمنوع فشك به حرفه پزشكي و آويختن آن به روپوش، شلوارو نامربوط نشانه هاي از استفاده -11

هاي  محيط حلقه ازدواج در جز به بند و گوشواره( گردن دستبند، طال، انگشتر گونه هر دادن قرار ديد معرض در و استفاده -12
 .باشد مي ممنوع آموزشي

  باشد. مي ممنوع عمل اتاق بجز آموزشي يها محيط در صندل و دمپايي از استفاده -13
  موازين آرايش در محيط هاي آموزشي كشوربهداشت فردي و  دوم: فصل

وابستگان به حرف پزشكي الگوهاي نظافت و بهداشت فردي هستند، لذا ، بدون ترديد تميزي ظاهر و بهداشت رفتار در محيط  -1
  هاي آموزشي علوم علوم پزشكي از ضروريات است.

ي ناخن در هر شكلي ممنوع است استفاده از ناخن هاي ناخن ها بايد كوتاه و تميز باشد آرايش ناخن ها با الك و برچسب ها -2
  مصنوعي و ناخن بلند موجب افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران و تجهيزات پزشكي مي باشد. 

  آرايش سر و صورت به صورت غير متعارف و دور از شئون حرفه پزشكي ممنوع مي باشد. -3
  ورت تاتو و با استفاده از حلقه يا نگين در بيني يا هر قسمت از دستها و صورت ممنوع است. نمايان نمودن هرگونه آرايش بص -4
  ادوكلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت زا در محيط هاي آموزشي ممنوع است. -5
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  موازين رفتار دانشجويان در محيط هاي آموزش پزشكي سوم: فصل
  
 تني در برخورد با بيماران، همراهان بيماران، استادان، فراگيران و كاركنان الزامي است.رعايت اصول اخالق حرفه اي، تواضع و فرو-1

صحبت كردن در محيط هاي آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد. و هرگونه ايجاد سرو و صداي بلند و يا بر زبان راندن -2
 كلمات كه در شان حرفه پزشكي نيست، ممنوع است.

 دخانيات در كليه زمان هاي حضور فرد در محيط هاي آموزشي، ممنوع مي باشد.استعمال -3

 جويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاهها، سالن كنفرانس ، راند بيماران و درحضور اساتيد، كاركنان و بيماران ممنوع مي باشد.-4

ه بايد خاموش بوده و در ساير زمان ها، استفاده از آن به در زمان حضور در كالس ها، آزمايشگاهها و راو راند بيماران، تلفن همرا-5
 حد ضرورت كاهش يابد.

  هرگونه بحث و شوخي هاي عمومي مرتبط نظير آسانسورها، كافي شاپ ها و رستوران ها ممنـوع مي باشد. -6
  

  نظارت بر اجرا و پيگيري موارد تخلف آئين نامه چهارم: فصل
نامه در بيمارستان هاي آموزشي و ساير محيط هاي آموزشي علوم وابسته پزشكي باليني بر عهده نظارت بر رعايت اصول اين آئين -1

  معاون آموزشي بيمارستان، مدير گروه، رئيس بخش و كارشناسان آموزشي و دانشجويي واحد مربوطه مي باشد.
داده مي شود و در صورت اصرار بر انجام تخلف به  افرادي كه اخالق حرفه اي و اصول اين آئين نامه را رعايت ننمايند ابتندا تذكر -2

  شوراي انضباطي دانشجويان ارجاع داده مي شوند.
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  1ضميمه شماره 
 منشورحقوق بيمار در ايران

 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است.  -1
 ارائه خدمات سالمت بايد:  -
 ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛ انسان و با احترام به ارزش) شايسته شان و منزلت 1-1
 ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛ ) بر پايه2-1
 ) فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛ 3-1
 ) بر اساس دانش روز باشد ؛4-1
 بيمار باشد ؛ ) مبتني بر برتري منافع5-1
 باشد ؛  ) در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران6-1
 ) مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛7-1
 رضروري باشد ؛ غيهاي  ج و محدوديت) به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رن8-1
يماران رواني، زندانيان، معلوالن بپذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان،  هاي آسيب اي به حقوق گروه ) توجه ويژه9-1

 ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
 شد ؛ ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار با ) در سريع10-1
 ) با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛11-1
  ي آن صورت گيرد. در وارد  هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه ) در مراقبت12-1

 يرفوري(الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛
ي خدمات  زم است پس از ارائهالانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، هاي ضروري و فوري (اورژ ) در مراقبت13-1

 ردد؛ گضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم 
) در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد ا هدف حفظ آسايش وي 14-1
اش در زمان  جتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانوادهائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، ارا

 خواهد همراه گردد.  ر آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه ميدباشد. بيماردر حال احتضار حق دارد  احتضار مي
 ن كافي در اختيار بيمار قرار گيرد. اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزا -2
 ) محتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل باشد: 1-2
 ) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛1-2-2
يمه و معرفي سيستم هاي بهاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط  ) ضوابط و هزينه2-1-2

 پذيرش ؛حمايتي در زمان 
رستار و دانشجو و ارتباط پاي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك،  ي حرفه ) نام، مسؤوليت و رتبه3-1-2

 ها با يكديگر؛ اي آن حرفه
شخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض تهاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ،  ) روش4-1-2

 گيري بيمار ؛ گذار در روند تصميم ي اطالعات تأثير نيز كليه آن و
 ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛ ) نحوه5-1-2
 ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.  ) كليه6-1-2
 هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ) ارائه آموزش7-1-2
 ايد به صورت ذيل باشد : ي ارائه اطالعات ب ) نحوه2-2
ردي وي از جمله زبان، فهاي  ) اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي1-2-2

 كه:  تحصيالت و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين
نتقال اطالعات پس از اقدام اه بيمار گردد؛ (در اين صورت ي اطالعات فوق سبب آسيب ب ي ارائه تأخير در شروع درمان به واسطه -

 ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.) 
يمار محترم شمرده شود، مگر برغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست  بيمار علي -

  را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛ كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين اين
را دريافت نموده و  ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن  شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به كليه ) بيمار مي2-2-2

 10ص                                تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.



 آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود. گيري  حق انتخاب و تصميم -3
 باشد:  گيري درباره موارد ذيل مي ) محدوده انتخاب و تصميم1-3
 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  كننده ) انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه1-1-3
 ) انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛2-1-3
گيري وي تأثيري در تداوم نحوه دريافت خدمات  )شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم3-1-3

 سالمت نخواهد داشت ؛ 
) قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي يا 4-1-3

  دهد؛ ع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار ميمواردي كه امتنا
عنوان  باشد ثبت و به گيري مي ) اعالم نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم5-1-3

ارائه كنندگان خدمات سالمت و  گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم
  گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.  تصميم

 باشد:  گيري شامل موارد ذيل مي ) شرايط انتخاب و تصميم2-3
 گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم) باشد ؛ ) انتخاب و تصميم1-2-3
  گيري و انتخاب داده شود.  ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم ) پس از2-2-3
  
  ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد. -4
 واردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد ؛ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در م ) رعايت اصل رازداري راجع به كليه1-4
ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين  ) در كليه2-4

  ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛ منظوركليه
شوند ميتوانند به اطالعات  از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي) فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز 3-4

 دسترسي داشته باشند؛
) بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در 4-4

 هاي پزشكي باشد.  ين امر بر خالف ضرورتتمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه ا
 دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.  - 5
) هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختالل در كيفيت دريافت خدمات 1-5

 سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛
 دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛) بيماران حق 2-5
ترين زمان ممكن  ) خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه3-5

 جبران شود. 
مذكور در  - ي حقوق بيمار ، اعمال كليهگيري باشد در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم

ي جايگزين بر خالف نظر پزشك،  گيرنده چه تصميم ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنان گيرنده ي تصميم بر عهده -اين منشور
 گيري را بنمايد.  تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم مانع درمان بيمار شود، پزشك مي

گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقوالنه تصميم بگيرد، بايد  چه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم نچنا
  تصميم او محترم شمرده شود. 
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                                   نام درس :                                                                                                                                              ترم تحصيلي
 شماره درس :

مراحل فرآيند  رديف
 پرستاري

كامل  صالحيت مورد انتظار
انجام 
 نشده

ناقص 
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

  نمره
10 

1 

ت 
ناخ

 ش
ي و

رس
بر

ي 
اص

تص
 اخ

ي و
موم

ع
اده

انو
و خ

ك 
ود
ك

 

و جمع آوري داده هايكودك و خانوادهتوانايي مصاحبه با
ذهني ......

    

     توانايي معاينه فيزيكي براي مثال سيستم  قلب و عروق

     كودكتوانايي تفسير آزمايشات عمومي و اختصاصي 

هاي طبيعي و غيرطبيعي حاصل از توانايي مشخص نمودن يافته
شناختبررسي و

    

2 

ص
خي
تش

ن 
دوي

ت
 -

ري
ستا

 پر
اي

ه
 

كودك و فن توانايي  تعيين نيازهاي مراقبتي، درماني و آموزشي
مبتني بر  بررسي و شناخت انجام شدهخانواده

    

     هاي بروز مشكلفهرست تدوين عالئم و نشانه

     فهرست نمودن عوامل مرتبط با بروز مشكل

هاي پرستاري مبتني بر تجزيه و تحليل توانايي تدوين تشخيص
هاي بررسي و شناختداده

    

3 

امه
برن

زي
ري

 

مبتني بر تشخيص هاي محوريخانوادهاهدافتوانايي تدوين
كودك و خانوادهپرستاري

    

توانايي تدوين تداخالت پرستاري مبتني بر اهداف و تشخيص 
هاي پرستاري

    

علمي و مستدل براي هر مداخله پرستاري و توانايي ارائه داليل
درماني

    

     بندي مداخالتتوانايي اولويت

4 
جرا

ا
 

     گرفتن نوار قلبتوانايي انجام و 

     گيري فشار وريد مركزياندازهتوانايي 

     توانايي انجام جذب و دفع مايعات

5 

بي
شيا

ارز
 

     انجام شدهثبت دقيق مداخالت و اقدامات پرستاري 

توانايي قضاوت در مورد ميزان دستيابي بيمار به  برآيندهاي
مورد انتظار

    

كودك و توانايي قضاوت و ارزشيابي در مورد علل عدم دستيابي
به برآيندهاي مورد انتظارخانواده

    

  

  

  ١۴ص 
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نتايج 

 امضاء استاد / همكار آموزشي  بازخورد  ارزيابي

      

      

      

 نمره

  نهايي  ژورنال كالپ / سمينار آموزشي گزارش باليني  صالحيت مورد انتظار

       



  

  گزارش كار باليني
  نمرهجمع    كارآموزي  تحصيلينيمسال

  

لي
صي

 تح
ول

ل ا
سا

نيم
  

  پايش وضعيت سالمت
 10  
   

نظريه الگوي هاي  
پرستاري و كاربرد 

  آنها

بررسي شناخت   بكارگيري آنمعرفي  الگو ودليل 
مبتني بر  كودك

الگو/ نظريه مورد 
  استفاده

فهرست نمودن مشكالت  
كودك نيازهاي آموزشي 

 /مبتني بر الگو و خانواده 
  نظريه

اهداف و برنامه ريزي 
  نظريه /مبتني برالگو 

10  

          
          

سالمت تكامل و 
در شرايط  خانواده 

  معمول و مشكل دار 

بررسي شناخت   تهيه ابزار  مناسب بررسي خانواده 
  كودك و خانواده 

فهرست نمودن مشكالت  
كودك نيازهاي آموزشي 
  و خانواده

  10  اهداف و برنامه ريزي

          
          

لي
صي

 تح
دوم

ل  
سا

نيم
  

ي 
زاد

ر نو
ي د

تار
رس

پ
 

  بررسي و شناخت 

  نمره 

فهرست نمودن
  مشكالت 

  نمره 

اهداف و برنامه 
  ريزي 

  نمره 

  اجرا و ارزشيابي

  نمره

  
8  

        
        

پرستاري در 
  شيرخوارگي

        
        

ل  
سا

نيم
 سوم

لي
صي

تح
  

 و 
ائي

رنوپ
ي د

تار
رس

پ
ي 

سال
خرد

  
  بررسي و شناخت 

  نمره 

فهرست نمودن
  مشكالت 

  نمره 

اهداف و برنامه 
  ريزي 

  نمره 

  اجرا و ارزشيابي

  نمره

  
8  

        
        

پرستاري در سنين 
  مدرسه 

        
        

         پرستاري در نوجواني
        

سالمت روان 
كودكان و 
  نوجوانان

        
        

مديريت پرستاري 
  باليني

        
        

  
  
  
  16ص

  



  كالبفرم گزارش ژورنال 

  نويسندگان:                                     سال انتشار:                         نام مجله:نام مقاله:                                                              

  نمره  ضعيف  متوسط  خوب  بسيارخوب 

           مقاله با اهداف كارآموزي همخواني دارد

           پرستاري مي باشدقادر به تبين هدف ، سوال  و فرضيه هاي  مطالعه ، نقد مطالعه از نظر اهميت موضوع براي 

           قادر به نقد مرور متون مقاله از نظر كفايت و استفاده از مطالعات جديد ،مرتبط بودن مقاالت با هدف مطالعه مي باشد

و معرف  قادر به نقد ويژگي هاي نمونه گيري از نظر وجود معيارهاي ورود و خروج ، روش نمونه گيري ، اندازه نمونه

  مبتني برهدفت مقاله مي باشد.بودن نمونه 

         

قادر به نقد روش پژوهش ( نوع مطالعه، روش جمع آوري داده ها، توصيف ابزار گردآوري داده ، روايي و پايايي ابزار، 

  آزمونهاي آماري ، اهميت نتايح ) مي باشد.مناسب روش تجزيه و تحليل داده ها  ،  

         

           ر چيستي يافته ها ، توصيف روشن   و واضح يافته ها مي باشدقادر به نقد يافته هاي مطالعه از نظ

قادر به نقد  بحث و نتيجه گيري  از نظر همخواني تفسير يافته ها ، صحت و مرتبط بودن نتيجه گيري با موضوع 

  ومشكل مورد بررسي ، گزارش محدوديتهاي مطالعه و كاربرد يافته هاي مي باشد. 

         

  چگونگي  كمك مطالعه به افزايش دانش حرفه ، ارتباط كاربردهاي مطالعه با آموزش و پژوهشقادر به توصيف  

  مي باشد 

         

 2 جمع كل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  17ص 
  
  
  
  



  جدول كارگاه هاي آموزشي

  

  18ص 

  

نيمسال 
  تحصيلي

  نام كارگاه آموزشي 

 

  تاريخ برگزاري
شركت دانشجو در 

  كارگاه 
  

  امضاء دبير كارگاه 

   خير بله 

      مهارتهاي ارتباطي

       ايمني بيمار

لي
صي

تح
وم 

ل د
سا

نيم
  

       

 كنترل عفونت  در

بخش هاي نوزادان و  

  كودكان 

  

 

 

 

       

       

لي
صي

تح
وم 

 س
ال
مس

ني
  

       

 ارتقاء كيفيت  خدمات

  و  حاكميت بالين
  

 

 

 

       

       

لي
صي

تح
رم 

چها
ال 

مس
ني

  

       

خدمات مبتني بر

  شواهد
  

 

 

 

       



 (Expected Procedural Skills)مهارتهاي اختصاصي مورد انتظار جدول 

نام بيمار/ شماره  بخشتاريخدفعات  سطح  نام مھارت
 پرونده

 امضاء استاد/ مسئول شيفت

برقراري ارتباط درماني  با 
 كودك و خانواده 

            مشاهده
          

            كمك درانجام
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

پذيرش كودك ( ايجاد 
 رواني) –آمادگيهاي روحي 

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

  
  
  
  

انجام مراقبت ها بر اساس 
  مدل هاي پرستاري 

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

 

   



 (Expected Procedural Skills)مهارتهاي اختصاصي مورد انتظار جدول 

نام بيمار/ شماره  بخشتاريخدفعات  سطح  نام مھارت
 پرونده

 امضاء استاد/ مسئول شيفت

 ارزشيابي مراقبت 

            مشاهده
          

            كمك درانجام
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

سالم سازي و ايمني 
  فيزيكي و رواني محيط

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

  
  
  
  

انجام محاسبه و اجراي 
دستورات دارويي گزارش 

  عوارض دارويي 

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          

 آموزش 

            مشاهده
          

            كمك درانجام
          
          
          



  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

كنترل جذب و دفع 
  الكتروليت ها

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  
  

كنترل تغذيه و رژيم 
  درماني 

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

  بررس و مديريت درد
 ( تحت نظر پزشك)  

            مشاهده
          

            كمك درانجام
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

تهيه طرح پژوهش و 
  اجراي آن 

            مشاهده
            كمك درانجام
            انجام مستقل



          
  

 نگارش و نقد مقاالت علمي 
            مشاهده

            كمك درانجام
            انجام مستقل

          
  
  
  
  

 تهيه گزارشات اخالقي  

            مشاهده
          
          
          

            كمك درانجام
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

 

 

   



 (Expected Procedural Skills)مهارتهاي اختصاصي مورد انتظار جدول 

نام بيمار/ شماره  بخشتاريخدفعات  سطح  نام مھارت
 پرونده

 امضاء استاد/ مسئول شيفت

ثبت و گزارش اقدامات 
 انجام شده  

            مشاهده
          

            كمك درانجام
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

انتخاب يا طراحي راهنماي 
مبتني بر شواهد براي 
  اقدامات پرستاري  

            مشاهده
            كمك درانجام

          
            انجام مستقل

          
  

گزارش و ثبت موارد 
  كودك آزادري 

            مشاهده
            كمك درانجام

          
            انجام مستقل

          
  
  

اجراي روشهاي علمي 
 مهارت كار با كودك  

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 در پرستاري كودكان مهارت هاي عملي جدول 

نام بيمار/ شماره  بخشتاريخدفعات  سطح  نام مھارت
 پرونده

 شيفتامضاء استاد/ مسئول 

  انجام معاينه فيزيكي

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

  استحمام كودك و نوزاد

  
  مشاهده

          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

كنترل عالئم حياتي 
 (پيشگيري از هيپوترمي)

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          
          
          



  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  پايش رشد و تكامل كودك

  
  مشاهده

          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          

 قند خون اندازه گيري

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

 ياستفاده از فراورده ها
  پزشكطبق دستور  يخون

  
  مشاهده

          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  
  

          
          
          



            انجام مستقل
          
          

 مراقبت از زخم ها و 
 ها يسوختگ

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

 يميش دستوراتانجام 
تحت نظارت  يدرمان

  پزشك

  
  مشاهده

          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          

 ه نوزاد و كودكيتغذ

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          

گرفتن خون از پاشنه و 
  عروق محيطي

  
  مشاهده

          
          

  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          



          
          

 يخون يگازهاپايش 

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

 – يقلب كمك در احياء 
  يوير

  
  مشاهده

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

            انجام مستقل

 وبيمراقبت از چست ت

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          

  تنفسي يوتراپيزيف

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          



          
          

( در يديورراه  يبرقرار
 ن مختلف كودكان)يسن

            مشاهده
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

، بيني (معده ونيزاسيكاتتر
و انجام مراقبت )يو ادرار

  هاي مربوطه

  
  مشاهده

          
          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          



  
  
  

  مستقل انجام

          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 

ژن ياكسدستور  ياجرا
  درماني

  
  مشاهده

          
          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          

 ينمونه ها يجمع آور
  يشگاهيمختلف آزما

  
  مشاهده

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          
          



          
          
          

 يطرز كار با دستگاه ها
موجود در بخشهاي 
 كودكان و نوزادان

            مشاهده
          
          
          
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          

گرفتن نوار قلب 
  مانيتورينگ قلبيو

  
  مشاهده

          
          
          
          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          

 كشش انواعمراقبت از

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          

  و آتلمراقبت از انواع گچ 

  
  مشاهده

          
          

            كمك درانجام
          

  
  انجام مستقل

          
          

 
 

            مشاهده
            



 
  گرفتن خون شرياني

            كمك درانجام
  

  انجام مستقل
          
          

 
 

رعايت مقررات كنترل 
  عفونت ايزوالسيون

            مشاهده
            درانجام كمك

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

 
 

كاربرد مسكن ها طبق نظر 
  پزشك

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

 
 

  ايمن سازي

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

 
 

  اسپيرومتري

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

  
  

  و مراقبت از آن cvpپايش 

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

  
  

  شوك DCكاربرد 

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

  
  

            مشاهده
            كمك درانجام



مراقبت از كودك داراي 
  پيس ميكر

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

محاسبه و تنظيم و تزريق 
داروهاي قطره اي(هپارين 

 دوپامين ...) –

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

ساكشن كودكان ونوزادان 
  و مراقبت هاي مربوط

  
  مشاهده

          
          

  
  
  

  كمك درانجام

          
          
          
          

  
  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          
          

  
  

كمك به لوله گذاري تراشه 
  و برگزاري آن در تيم احياء

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          

  
  

  مراقبت از تراكئوستومي

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          

 پايش پالس اكسيمتري

            مشاهده
          

  
  كمك درانجام

          
          



  
  انجام مستقل

          
          
          
          

پايش تهويه و كليه مراقبت 
  هاي مربوط

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          

  
  

جداسازي از ونتيالتور طبق 
  نظر پزشك

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

  
  

مراقبت از استوما و 
  كلستومي

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

  
  
  پانسمانانجام انواع 

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

  
  
  

  كاربرد همووك
 (تخليه وشارژ)

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          

  
  

اجراي دياليز ودياليز 
  صفاقي و مراقبت هاي الزم

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          
          

            مشاهده  



  
  

  شستشوي چشم

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

  
  

  تامپوتاد بيني

            مشاهده
  

  كمك درانجام
          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

  
  
  

  لمس و ماساژ درماني

  
  مشاهده

          
          

  
  كمك درانجام

          
          

  
  انجام مستقل

          
          
          

 تنقيه دارويي

            مشاهده
            كمك درانجام

          
  

  انجام مستقل
          
          
          
          

  استفاده از نبواليزر

            مشاهده
  

  درانجام كمك
          
          

  
  

  انجام مستقل

          
          
          
          
          

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   آموزي جدول كشيك هاي كار

نيمسال 
شب         كارعصر        صبح كار      كارآموزي  تحصيلي

  كار
  

ساعت       
  ورود

ساعت 
  خروج

امضاء استاد/ 
  سرپرستار

ساعت   
  ورود

ساعت 
  خروج

امضاء استاد/ 
  سرپرستار

ساعت   
  ورود

ساعت 
  خروج

امضاء استاد/ 
  سرپرستار

لي
صي

 تح
ول 

ل ا
سا

نيم
  

مت
سال

ت 
ضعي

ش و
پاي

  

                        

                      

                        

                        

                        

رد 
كارب

ي 
وها

الگ
ري

ستا
پر

  

                        

                        

تكامل و سالمت 
  خانواده

                        

                        

  
لي

صي
تح

م  
 دو

ال
مس

ني
  

ي 
تار

رس
پ

ي   در 
زاد

ه نو
دور

   

                        

                        

                        

ي 
تار

رس
پ

ي   در 
ارگ
خو

شير
ره 

دو
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