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هؿئَل تأهیي  ،ثْساقت ٍ زضهبى ّط وكَض گصاضاى ثرفٍ ؾیؿت ٍ زٍلتوطزاى ّبؾت اًؿبى ّوِؾالهتی یىی اظ حمَق اؾبؾی 

ذسهبت خبهغ هطاوع زاذل ٍ ذبضج ثیوبضؾتبى ّب ّؿتٌس. زض ؾغح خبهؼِ اضائِ هطالجتْبی ثْساقتی زض ظیطؾبذت ّبی الظم ثطای 

هؿئَل عطح ضیعی ٍ پیگیطی هؿبئل هطثَط ثِ ؾالهتی افطاز ثِ ظبّط ؾبلن زض خبهؼِ یب پیگیطی ٍضؼیت افطاز تطذیم  ،ؾالهت

پطؾتبضاى ػالٍُ ثط ایفبی ًمف  قسُ اظ ثیوبضؾتبى یب ثیوبضاًی وِ اظ یه ثیوبضی هعهي ضًح هی ثطًس ّؿتٌس. زض اغلت وكَضّبی زًیب،

هطالجت ّبی ثْساقتی ٍاوؿیٌبؾیَى، ؾتبى ّب، هؿئَل اضائِ هطالجت ّبی ثْساقتی اٍلیِ ًظیط ّبی هطالجتی زض حَظُ زضهبى زض ثیوبض

هطالجت ّبی ثْساقتی لصا آقٌبیی زاًكدَیبى پطؾتبضی ثب ًحَُ اضائِ ّؿتٌس ٍ...  ، هطالجت زض هٌعل، آهَظـ ثْساقتهبزض ٍ وَزن

 ضطٍضی ثِ ًظط هی ضؾس. ثطای زاًكدَیبى پطؾتبضی خبهؼِ  پطؾتبضی ؾالهتعی وبضآهَظی  هطاوع ذسهبت خبهغ ؾالهتزض  اٍلیِ
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ضا اظ ًظط ٍظى، لس، زٍض ؾط، ؾبلگی  4حسالل ضٍظاًِ پٌح هَضز پبیف ضقس ٍ تىبهل وَزوبى زض ؾٌیي هرتلف اظ ثسٍ تَلس تب پبیبى  (2

 ٍ...  ضا زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت ًوبیٌس.هطالجت زّبى ٍ زًساى ظضزی، تىبهل، ثیٌبیی، ظضزی، ههطف هىول ّب، 

ؾالهت زضثبضُ ًحَُ نحیح تغصیِ وَزن ) ثب قیط هبزض، تغصیِ ذسهبت خبهغ ( حسالل ضٍظاًِ ثِ پٌح هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع 3

 تىویلی، ههطف هىول ّب( آهَظـ زٌّس.

ؾي  ؾالهت زضثبضُ پیكگیطی اظ حَازث ٍ ؾَاًح هتٌبؾت ثبذسهبت خبهغ ( حسالل ضٍظاًِ ثِ پٌح هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع 4

 آهَظـ زٌّس. ٍ ًیع ضاثغِ هتمبثل ٍالس ٍ وَزن وَزوبًكبى

ٍ زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت  ؾبل( ضا اًدبم زٌّس 18-29ؾبل ٍ  5-18زض عَل زٍضُ وبضآهَظی حسالل زٍ هطالجت ًَخَاى ٍ خَاى )( 5

 . ًوبیٌس

( 8( 8ٍ زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت ًوبیٌس.  ؾبل( ضا اًدبم زٌّس 30-59) ىهطالجت اظ هیبًؿبال حسالل زٍ هَضززض عَل زٍضُ وبضآهَظی ( 6

ًفط اظ ظًبى خَاى ٍ هیبًؿبل زض ذهَل ؾجه ظًسگی ؾبلن )ٍضظـ، تغصیِ ٍ تطن هَاز زذبًی(  4حسالل ثِ زض عَل زٍضُ وبضآهَظی 

 ٍ ًیع ًوبیِ تَزُ ثسًی هٌبؾت آهَظـ ّبی الظم ضا ثسٌّس.

ظًبى خَاى ٍ هیبًؿبل زض ذهَل پیكگیطی اظ ؾطعبى پؿتبى ٍ زّبًِ ضحن آهَظـ ّبی الظم ضا ( حسالل ضٍظاًِ ثِ ؾِ ًفط اظ 7

 ثسٌّس.

 ٍ زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت ًوبیٌس.ؾبل ٍ ثبالتط( ضا اًدبم زٌّس  60)( زض عَل زٍضُ وبضآهَظی حسالل پٌح هَضز هطالجت اظ ؾبلوٌساى 8

ؾبلوٌساى زض ذهَل ؾجه ظًسگی ؾبلن زض زٍضاى ؾبلوٌسی آهَظـ ّبی الظم ضا ( زض عَل زٍضُ وبضآهَظی حسالل ثِ پٌح ًفط اظ 9

 ثسٌّس.

 آهَظـ زٌّس. ثِ آًْب( عطح آّي یبضی ضا هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَیبى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع 10

 آهَظـ زٌّس. ثِ آًْب یبضی ضا هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَیبى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع D3(  عطح 11

 ٍاکسیٌبسیَى ٍاحذ

 قف هَضز ضا تلمیح ًوبیٌس.  ی،ّبی هَخَز زض ثطًبهِ ٍاوؿیٌبؾیَى وكَض ( حسالل ضٍظاًِ اظ ّط وسام اظ ٍاوؿي1

 ثجت وٌٌس.  ٍ وبضت ٍاوؿي ؾبهبًِ ؾیتّبی تلمیح قسُ زض ٍاحس ٍاوؿیٌبؾیَى ضا زض  ( حسالل ضٍظاًِ قف هَضز اظ ٍاوؿي2

ّبی تلمیح قسُ ثِ  ّبی الظم ضا زضثبضُ ٍاوؿي ؾالهت آهَظـ ذسهبت خبهغ ع( حسالل ضٍظاًِ ثِ قف هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطو3

 اضائِ ًوبیٌس. ضا وَزوبًكبى

 )هخصَظ داًطجَیبى دختر( هبهبیی ٍاحذ

ضا ثطای حسالل ؾِ هَضز اظ ظًبى ذَاّبى فطظًس،  ، ثبضزاضی ٍ پؽ اظ ظایوبى( زض عی زٍضُ وبضآهَظی هطالجت ّبی پیف اظ ثبضزاضی1

 اًدبم زٌّس.ؾالهت ذسهبت خبهغ هطوع هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ ثبضزاض ٍ قیطزُ 

ؾالهت آهَظـ زضثبضُ هطالجتْب ٍ ذسهبت خبهغ ظى ثبضزاض یب قیطزُ هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع  ؾِ( زض عی زٍضُ وبضآهَظی حسالل ثِ 2

 تغصیِ زٍضاى ثبضزاضی ٍ قیطزّی ثسٌّس. 

ثؿتِ ثِ قطایظ ٍ ّوىبضی ضئیؽ ٍ پطؾٌل هطوع، زض عَل زٍضُ وبضآهَظی هؼبیٌبت تؼسازی اظ زاًف آهَظاى هساضؼ ٍ  :1ًکتِ 

آهَظـ زض ذهَل هؿبئل ثْساقتی ثِ زاًف آهَظاى ٍ هؼلوبى هساضؼ تحت پَقف ٍاحس ثْساقت ذبًَازُ هطوع ٍ ًیع عطح ّبی 

 اًدبم ذَاّس قس.  ٍاضًیف فلَضایس ٍ هؼبیٌبت پسیىلَظ ثب نالحسیس هطثی



ثؿتِ ثِ قطایظ ٍ ّوىبضی ضئیؽ ٍ پطؾٌل هطوع، زض عَل زٍضُ وبضآهَظی، یه تب زٍ ثطًبهِ آهَظـ گطٍّی زض هطوع یب زض : 2ًکتِ 

 ذَاّس قس.  ثطگعاضهساضؼ تحت پَقف هطوع ثب نالحسیس هطثی 

 :ضیَُ کبرآهَزی

ثْساقت زض ذهَل هطالجت وَزن، هبزض، تغصیِ، ههطف هىول ّب ٍ ٍظاضت خسیستطیي فطم ّب ٍ زؾتَضالؼول ّبی ثب اؾتفبزُ اظ 

 ٍ ... ًحَُ اًدبم هطالجت ّب آهَظـ زازُ ذَاّس قس.  ؾًَی ویت  ًظیط تطاظٍ، هتط، آثؿالًگ، ٍ ٍؾبیلی ٍاوؿیٌبؾیَى

 

 :ًحَُ ارزضیببی داًطجَ ٍ ببرم هربَط بِ ّر ارزضیببی

 ًوطُ 20هْبضت ّبی پبیِ )اذالق ٍ اضتجبط  حطفِ ای(:  (1

ًوطُ اهتحبى زاًف  5ٍ  هْبضت ّبی قٌبذتی حطوتیًوطُ  30ًوطُ ) 50(  هْبضت ّبی قٌبذتی ٍ ضٍاًی حطوتی )عَل زٍضُ(: 2

وٌفطاًؽ ّبی ًوطُ حضَض فؼبل زض  2ًوطُ اضائِ وٌفطاًؽ ّب یب آهَظـ گطٍّی،  10ًوطُ حضَض فؼبل زض وبضگبُ،  3وبضگبُ، 

 نجحگبّی( 

 ًوطُ 20)اهتحبى ػولی پبیبى زٍضُ( اظ هغبلت آهَذتِ قسُ عی وبضآهَظی:  DOPS( آظهَى 6

 ًوطُ case :)10( اهتحبى وتجی ) ثِ نَضت 7

 بذست هی آیذ.  5ًورُ است کِ ًورُ ًْبیی داًطجَ از تقسین ًورُ کل بِ ػذد  100جوغ کل 

 

 :سیبستْب ٍ قَاًیي دٍرُ

ضَض ثِ هَلغ ٍ توبم ٍلت زض هحل وبضآهَظی العاهیؿت. ثِ اظای ّط ضٍظ تأذیط یب غیجت غیط هدبظ عجك لَاًیي آهَظـ ًوطُ ح( 1

 وؿط ذَاّس قس. 

ضػبیت پَقف حطفِ ای ٍ ًساقتي آضایف ظًٌسُ ٍ لجبؼ ّبی ًبهتؼبضف زض عَل زٍضُ وبضآهَظی العاهی اؾت. ثسیْی اؾت زض ( 2

 ِ ای ثطاثط همطضات آهَظقی ثطذَضز ذَاّس قس. نَضت ػسم ضػبیت پَقف حطف

بزگی هزض نَضت ػسم پیف هغبلؼِ ٍ حضَض زاًكدَ ثب آحضَض زض وبضآهَظی ثب پیف هغبلؼِ هٌبثغ هؼطفی قسُ العاهیؿت. (  3

ًبوبفی زض وبضآهَظی، ثطاثط همطضات وبضآهَظی اؾتبز هی تَاًس پؽ اظ حساوثط زٍثبض تصوط زاًكدَ ضا تدسیس زٍضُ ٍ ثِ هؿئَل زضؼ 

 ثطای حصف ٍاحس هؼطفی ًوبیس. 

یبثی بئف زاًكدَیبى اؾت ٍ عجك چه لیؿت اضظقظ( قطوت زض اًدبم هطالجت ّب، اضائِ آهَظـ هجتٌی ثط ًیبظ هسزخَ اظ خولِ 4ٍ

 هَضز اضظقیبثی لطاض هی گیطز. 
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 .1401، تْطاى، اًتكبضات ثكطی،  یبظزّنطؾتبضی ٍ ثْساقت هبزضاى ٍ ًَظازاى. چبح ( شٍلفمبضی هیتطا، اؾسی ًَلبثی احوس ػلی. پ10

 ، ًكط خبهؼِ ًگط1401 یبظزّن( ؾٌدطی هٌْبظ، قَلی هٌْبظ، آضظٍهبًیبًؽ ؾًَیب. زضؾٌبهِ پطؾتبضی وَزوبى ًٍگ.  چبح 11

 بهؼِ( زؾتَضالؼولْبی ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقىی هَخَز زض هطاوع ؾالهت خ12

 

 پبیگبُ بْذاضت اّذاف رفتبری هَرد اًتظبر در

 اّذاف رفتبری 

تب  رٍز اٍل

 پٌجن

ؾبلگی اظ ًظط ٍظى، لس، زٍض  4پبیبى پٌح هَضز پبیف ضقس ٍ تىبهل وَزوبى زض ؾٌیي هرتلف اظ ثسٍ تَلس تب حسالل ضٍظاًِ اًدبم  -

 ؾط، ظضزی، تىبهل، ثیٌبیی، ظضزی، ههطف هىول ّب، هطالجت زّبى ٍ زًساى ٍ... 

اظ ًظط ٍظى، لس، زٍض ؾبلگی  4پٌح هَضز پبیف ضقس ٍ تىبهل وَزوبى زض ؾٌیي هرتلف اظ ثسٍ تَلس تب پبیبى حسالل ثجت ضٍظاًِ  -

 ٍ...  زض ؾبهبًِ ؾیت هطالجت زّبى ٍ زًساى ، ؾط، ظضزی، تىبهل، ثیٌبیی، ظضزی، ههطف هىول ّب

ؾالهت زضثبضُ ًحَُ نحیح تغصیِ وَزن ) ثب قیط هبزض، ذسهبت خبهغ ضٍظاًِ حسالل پٌح هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع  آهَظـ -

 تغصیِ تىویلی، ههطف هىول ّب( 

زضثبضُ پیكگیطی اظ حَازث ٍ ؾَاًح هتٌبؾت ثب ؾالهت ذسهبت خبهغ آهَظـ ضٍظاًِ حسالل پٌح هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع  -

  ٍ ًیع ضاثغِ هتمبثل ٍالس ٍ وَزن ؾي وَزوبًكبى

 ؾبل( زض عَل زٍضُ وبضآهَظی ٍ ثجت زض ؾبهبًِ ؾیت  18-29ؾبل ٍ  5-18اًدبم حسالل زٍ هطالجت ًَخَاى ٍ خَاى ) -

 زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت ٍ زض عَل زٍضُ وبضآهَظی ؾبل(  30-59) ىهطالجت اظ هیبًؿبال حسالل زٍ هَضزاًدبم  -

ًفط اظ ظًبى خَاى ٍ هیبًؿبل زض ذهَل ؾجه ظًسگی ؾبلن )ٍضظـ، تغصیِ ٍ تطن هَاز زذبًی( ٍ ًیع ًوبیِ  4حسالل آهَظـ  -

 زض عَل زٍضُ وبضآهَظیتَزُ ثسًی هٌبؾت 

  زض عَل زٍضُ وبضآهَظیپؿتبى ٍ زّبًِ ضحن  ؾِ ًفط اظ ظًبى خَاى ٍ هیبًؿبل زض ذهَل پیكگیطی اظ ؾطعبىآهَظـ حسالل  -

 زض ؾبهبًِ ؾیت ثجت ٍ زض عَل زٍضُ وبضآهَظی ؾبل ٍ ثبالتط(  60)حسالل پٌح هَضز هطالجت اظ ؾبلوٌساى اًدبم  -

 زض عَل زٍضُ وبضآهَظیحسالل پٌح ًفط اظ ؾبلوٌساى زض ذهَل ؾجه ظًسگی ؾبلن زض زٍضاى ؾبلوٌسی ثِ آهَظـ  -

 عطح آّي یبضی هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَیبى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع آهَظـ  -

  یبضی هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَیبى هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع D3عطح آهَظـ   -
 

  رفتبری



  ٍاحذ ٍاکسیٌبسیَى اّذاف رفتبری هَرد اًتظبر در

 اّذاف رفتبری 

  یثطًبهِ ٍاوؿیٌبؾیَى وكَضّبی هَخَز زض  اظ ٍاوؿي ٍاوؿي تلمیح حسالل ضٍظاًِ قف رٍز اٍل

 ٍ وبضت ٍاوؿیٌبؾیَى  ؾبهبًِ ؾیتّبی تلمیح قسُ زض ٍاحس ٍاوؿیٌبؾیَى زض  اظ ٍاوؿي ٍاوؿي ثجت حسالل ضٍظاًِ قف

ّبی تلمیح قسُ ثِ  ؾالهت زضثبضُ ٍاوؿي ذسهبت خبهغ حسالل قف هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوعثِ ضٍظاًِ اضائِ آهَظـ 

 وَزوبًكبى 

  یّبی هَخَز زض ثطًبهِ ٍاوؿیٌبؾیَى وكَض اظ ٍاوؿي ٍاوؿي تلمیح حسالل ضٍظاًِ قف رٍز دٍم

 ٍ وبضت ٍاوؿیٌبؾیَى  ؾبهبًِ ؾیتّبی تلمیح قسُ زض ٍاحس ٍاوؿیٌبؾیَى زض  اظ ٍاوؿي ٍاوؿي ثجت حسالل ضٍظاًِ قف

ّبی تلمیح قسُ ثِ  ؾالهت زضثبضُ ٍاوؿي ذسهبت خبهغ حسالل قف هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوعثِ ضٍظاًِ اضائِ آهَظـ 

 وَزوبًكبى

  یّبی هَخَز زض ثطًبهِ ٍاوؿیٌبؾیَى وكَض اظ ٍاوؿي ٍاوؿي تلمیح حسالل ضٍظاًِ قف رٍز سَم

 ٍ وبضت ٍاوؿیٌبؾیَى  ؾبهبًِ ؾیتّبی تلمیح قسُ زض ٍاحس ٍاوؿیٌبؾیَى زض  اظ ٍاوؿي ٍاوؿي ثجت حسالل ضٍظاًِ قف

ّبی تلمیح قسُ ثِ  ؾالهت زضثبضُ ٍاوؿي ذسهبت خبهغ حسالل قف هبزض هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع ثِضٍظاًِ اضائِ آهَظـ 

 وَزوبًكبى

 

 هبهبیی ٍاحذ اّذاف رفتبری هَرد اًتظبر در

 اّذاف رفتبری 

هطاخؼِ  ثبضزاض یب قیطزُ ثطای حسالل ؾِ هَضز اظ ظًبى ذَاّبى فطظًس، ، ثبضزاضی ٍ پؽ اظ ظایوبىهطالجت ّبی پیف اظ ثبضزاضیاًدبم  رٍز اٍل

 ؾالهت ذسهبت خبهغ وٌٌسُ ثِ هطوع 

ؾالهت زضثبضُ هطالجتْب ٍ تغصیِ زٍضاى ذسهبت خبهغ ظى ثبضزاض یب قیطزُ هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع  ؾِحسالل  اضائِ آهَظـ ثِ

 ثبضزاضی ٍ قیطزّی 
 

 

 

 

  



 بسوِ تؼبلی

 کبرآهَزی سالهت جبهؼِچک لیست ارزیببی کٌفراًس ٍ آهَزش گرٍّی داًطجَیبى در 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      

 

 

 هَارد هَرد ارزیببی

ػٌَاى           ًورُ

کٌفراًس/آهَزش 

 گرٍّی

           2 عراحی هحتَا -1

           2 تسلظ بر هحتَا -2

           5/1 ضیَایی بیبى -3

           1 هذیریت زهبى -4

           5/1 هذیریت کالس -5

پبسخگَیی بِ  -6

 سؤاالت فراگیراى

1           

           1 ارزضیببی آهَزش -7

           11 جوغ کل

هطبرکت فؼبل سبیر 

داًطجَیبى در 

 کٌفراًس

2           

 



 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پسشکی اصفهان

 گروه سالمت جامعه و سالمندی –دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارآموزی سالمت جامعه در دانشجویان پرستارینمرات 

نمره  موارد ارزشیابی

از 

011 

 اسامی دانشجویان آقایان و خانمها:

           

 اخالق و ارتباط حرفه ای

)حضور و غیاب، پوشش حرفه ای، ارتباط، آمادگی 

(، رفتار حرفه ایبا پیش مطالعه  

01 01            

دورهمهارتهای روانی حرکتی طول    

 

01 

 نمره

01            

            0 امتحان دانش کارگاه

            0 حضور فعال در کارگاه

            01 ارائه کنفرانس

            0 حضور فعال در کنفرانسها

            01 01 آزمون کتبی

            DOPS 01 01آزمون 

011نمره از   011 011            

02نمره کل از              
 

  



 بسوِ تؼبلی

 چک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ
حیغِ

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                      

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

      
ی

ي سبز
ایو

 

           ثب ٍالسیي / وَزن ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

           ثطًبهِ ایوي ؾبظی ضا هتٌبؾت ثب ؾي وَزن هی زاًس.  -2

ثجت ٍاوؿي زض وبضت یب زفتط ٍاوؿیٌبؾیَى ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس )تبضید فؼلی، ؾطیبل  -3

 هطاخؼِ ثؼسی، اًتربة ذَزوبض ثب ضًگ هٌبؾت(.ًبهجط، قطوت یب وكَض ؾبظًسُ ٍ تبضید 

          

           زضثبضُ ٍاوؿي ّبی وَزن آهَظـ نحیحی ثِ ٍالسیي ٍی هی زّس.  -4

           ثِ وَزن پَظیكي نحیح هی زّس. -5

           ٍاوؿي ضا ثِ زضؾتی اًتربة هی وٌس.  -6

           ًحَُ گطفتي ٍاوؿي زض زؾت ضا ثغَض نحیح ضػبیت هی وٌس.  -7

           ثِ تبضید تحَیل ٍ ثبظقسى ٍ قبذم ٍیبل ٍاوؿي تَخِ هی وٌس.  -8

           ٍاوؿي ضا ثؿتِ ثِ ًَع آى )ظًسُ/ تَوؿَئیس یب وكتِ قسُ( تىبى هی زّس/ ًوی زّس.  -9

           حدن هٌبؾجی اظ ٍاوؿي ضا زضٍى ؾطًگ هی وكس.  -10

           َّاگیطی ضا ثِ عطظ نحیحی اًدبم هی زّس.  -11

           لجل اظ تعضیك ٍاوؿي، وبضت ٍاوؿي ضا چه هی وٌس. -12

           هحل تعضیك ضا ثؿتِ ثِ ًَع ٍاوؿي ثِ زضؾتی اًتربة هی وٌس.  -13

           هٌبؾت )ذكه یب الىلی( ثؿتِ ثِ ًَع ٍاوؿي ثط هی زاضز.پٌجِ  -14

           هحل تعضیك ضا ثؿتِ ثِ ًَع ٍاوؿي ثِ زضؾتی ضسػفًَی هی وٌس.  -15

           ؾطًگ ضا ثب ظاٍیِ نحیح ًؿجت ثِ پَؾت هی گیطز.  -16

           تعضیك ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس.  -17

           ضا ثِ قیَُ نحیح زفغ هی وٌس.ؾطًگ  -18

           ؾؤاالت هطثَط ثِ ایوي ؾبظی تأذیطی/ ًىبت ٍیػُ ٍاوؿیٌبؾیَى ضا ثِ زضؾتی پبؾد هیسّس.  -19

           ؾؤاالت هطثَط ثِ ظًدیطُ ؾطز ٍاوؿي ضا ثِ زضؾتی پبؾد هی زّس.  -20

           جوغ کل 

 



 

 بسوِ تؼبلی

 ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُچک لیست 

حیغِ
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                              

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

(2 ) 

خَة 

(5/1) 

 هتَسظ

(1 ) 

 ضؼیف

(5/0) 

خیلی 

 ضؼیف

 )صفر(

     

ت اعفبل
هراقب

 

           ثب ٍالسیي/ وَزن ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

           ؾي وَزن ضا ثِ زضؾتی هحبؾجِ ٍ ثجت هی وٌس. -2

           لس یب ٍظى یب زٍض ؾط ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس.  -3

           لس یب ٍظى یب زٍض ؾط ضا ثِ زضؾتی ثجت هی وٌس.  -4

           لس یب ٍظى یب زٍض ؾط یب تىبهل یب تغصیِ ضا ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس.  -5

           ثطای هبزض چگًَگی ضًٍس ضقس وَزن ضا ثب تَخِ ثِ ًوَزاض ضقس تَضیح هی زّس.  -6

زّس ٍ ظهبى هٌبؾت ثطای پیگیطی وَزن زاضای هكىل زض ّط یه اظ حیغِ ّب ضا آهَظـ هی  -7

 ثجت هی وٌس.

          

آهَظـ تغصیِ )تغصیِ ووىی، همَی ٍ هغصی وطزى غصای وَزن( ضا هغبثك ؾي وَزن ثِ  -8

 زضؾتی هی زّس.

          

( ضا هغبثك ؾي وَزن ثِ AD، هَلتی ٍیتبهیي یب Dآهَظـ ههطف هىول ّب )آّي، ٍیتبهیي  -9

 زضؾتی هی زّس.

          

اظ حَازث یب ضاثغِ هتمبثل ٍالس ٍ وَزن ضا هغبثك ؾي وَزن ثِ زضؾتی آهَظـ پیكگیطی  -10

 هی زّس.

          

           جوغ کل 

 

  



 بسوِ تؼبلی

 چک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ
حیغِ

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                              

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

     

ت 
هراقب

ًَجَاى
 

          ثب هسزخَ  ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

          ؾیت زلت ٍ ؾطػت الظم ضا زاضز.زض وبض ثب ؾبهبًِ  -2

          لس، ٍظى ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس.  -3

          لس یب ٍظى ضا ثِ زضؾتی ثجت هی وٌس.  -4

          ثطای هسزخَ ٍضؼیت ًوبیِ تَزُ ثسًی ٍی ضا تَضیح هی زّس.  -5

          ٍضؼیت تغصیِ هسزخَ ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس.  -6

          آهَظـ تغصیِ ؾبلن ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت ثِ هسزخَ هی زّس. -7

ثِ هسزخَ  Dضا هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَ آهَظـ ٍ زض نَضت اهىبى ٍیتبهیي  Dًحَُ اؾتفبزُ اظ هىول آّي ٍ ٍیتبهیي  -8

 هی زّس .
         

          هسزخَ ضا اظ ًظط زیؿتطؼ ضٍاًكٌبذتی ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. -9

          اضخبع هسزخَی زاضای زیؿتطؼ ضٍاًكٌبذتی ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس. -10

          ضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّسثِ ز ؾالهت اختوبػیهسزخَ ضا اظ ًظط  -11

          هسزخَ ضا اظ ًظط پسیىلَظ ٍ گبل اضظیبثی ٍ زض نَضت لعٍم آهَظـ ٍ اضخبع هی زّس.  -12

          هسزخَ ضا اظ ًظط ؾالهت زّبى ٍ زًساى ثِ زضؾتی اضظیبثی هی وٌس ٍ آهَظـ هی زّس.  -13

          هسزخَ ضا اظ ًظط ههطف هَاز ثسضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّس. -14

          اضظیبثی اظ ًظط لعٍم زضیبفت ٍاوؿي تَأم/ ّپبتیت ة ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس.  -15

          فكبضذَى هسزخَ ضا ثسضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّس.  -16 

          جوغ کل 

  



 بسوِ تؼبلی

 پبیبى دٍرُچک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ 

حیغِ
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                              

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

     
ت 

هراقب
جَاى

 

          ثب هسزخَ  ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

          وبض ثب ؾبهبًِ ؾیت زلت ٍ ؾطػت الظم ضا زاضز.زض  -2

          ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس. لس، ٍظى  -3

          لس یب ٍظى ضا ثِ زضؾتی ثجت هی وٌس.  -4

          ثطای هسزخَ ٍضؼیت ًوبیِ تَزُ ثسًی ٍی ضا تَضیح هی زّس.  -5

          ٍضؼیت تغصیِ هسزخَ ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس.  -6

          آهَظـ تغصیِ ؾبلن ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت ثِ هسزخَ هی زّس. -7

 Dضا هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَ آهَظـ ٍ زض نَضت اهىبى ٍیتبهیي  Dًحَُ اؾتفبزُ اظ هىول آّي ٍ ٍیتبهیي  -8

 ثِ هسزخَ هی زّس .
         

          هسزخَ ضا اظ ًظط زیؿتطؼ ضٍاًكٌبذتی ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. -9

          اضخبع هسزخَی زاضای زیؿتطؼ ضٍاًكٌبذتی ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس. -10

          ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. ؾالهت اختوبػیهسزخَ ضا اظ ًظط  -11

          ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس. ؾالهت اختوبػیاضخبع هسزخَی زاضای  -12

          هسزخَ ضا اظ ًظط ؾالهت زّبى ٍ زًساى ثِ زضؾتی اضظیبثی هی وٌس ٍ آهَظـ هی زّس.  -13

          ضا اظ ًظط ههطف هَاز ثسضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّس. هسزخَ -14

          اضظیبثی اظ ًظط لعٍم زضیبفت ٍاوؿي تَأم/ ّپبتیت ة ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس.  -15

          جوغ کل 

  



 بسوِ تؼبلی

 عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُچک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در 
حیغِ

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                  

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

     

ه
سبالى

ت هیبً
راقب

 

          ثب هسزخَ  ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

          زض وبض ثب ؾبهبًِ ؾیت زلت ٍ ؾطػت الظم ضا زاضز. -2

          لس، ٍظى ٍ زٍض ووط ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس.  -3

          لس یب ٍظى ٍ زٍض ووط ضا ثِ زضؾتی ثجت هی وٌس.  -4

          ثطای هسزخَ ٍضؼیت ًوبیِ تَزُ ثسًی ٍ چبلی قىوی ٍی ضا تَضیح هی زّس.  -5

          ٍضؼیت تغصیِ هسزخَ ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس.  -6

          هسزخَ هی زّس.آهَظـ تغصیِ ؾبلن ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت ثِ  -7

 Dضا هتٌبؾت ثب ؾي هسزخَ آهَظـ ٍ زض نَضت اهىبى ٍیتبهیي  Dًحَُ اؾتفبزُ اظ هىول آّي ٍ ٍیتبهیي  -8

 ثِ هسزخَ هی زّس .

         

          فؼبلیت فیعیىی هسزخَ ضا اظ ًظط ًَع، هست ٍ قست ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. -9

          اًدبم نحیح فؼبلیت ثسًی ضا ثِ هسزخَ آهَظـ هی زّس.ًحَُ  -10

          هسزخَ ضا اظ ًظط ضٍاًكٌبذتی ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. -11

          اضخبع هسزخَی زاضای زیؿتطؼ ضٍاًكٌبذتی ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس.  -12

          اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّس. هسزخَ ضا اظ ًظط ذكًَت ذبًگی ثسضؾتی -13

          هسزخَ ضا اظ ًظط ههطف هَاز ثسضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس ٍ زض نَضت لعٍم اضخبع هی زّس. -14

          ذغطؾٌدی ثیوبضی ّبی للجی ػطٍلی ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس.-15

          اضظیبثی اظ ًظط لعٍم زضیبفت ٍاوؿي تَأم/ ّپبتیت ة ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس.  -16

          آهَظـ ضٍـ تٌظین ذبًَازُ ضا ثسضؾتی هی زّس.  -17

          جوغ کل

  



 بسوِ تؼبلی

 چک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ
حیغِ

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                  

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

     

ت 
هراقب

سبلوٌذاى
 

          ثب هسزخَ  ثِ ذَثی اضتجبط ثطلطاض هی وٌس. -1

          زض وبض ثب ؾبهبًِ ؾیت زلت ٍ ؾطػت الظم ضا زاضز. -2

          لس، ٍظى ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس.  -3

          لس یب ٍظى ضا ثِ زضؾتی ثجت هی وٌس.  -4

          ثطای هسزخَ ٍضؼیت ًوبیِ تَزُ ثسًی ٍی ضا تَضیح هی زّس.  -5

          فكبضذَى هسزخَ ضا ثسضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس.  -6

          هسزخَی زاضای هكىل زض فكبضذَى ضا ثِ زضؾتی اضخبع هی زّس.  -7

          آهَظـ زضثبضُ چگًَگی وٌتطل فكبضذَى ثب ههطف زاضٍ ٍ ضغین غصایی ٍ تحطن ثِ هسزخَ اضائِ هی زّس.  -8

          ٍضؼیت تغصیِ هسزخَ ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس.  -9

          هَخَز زض پبیگبُ ثْساقت ثِ هسزخَ هی زّس.آهَظـ تغصیِ ؾبلن ضا ثط اؾبؼ ّطم غصایی  -10

ٍ ولؿین ثِ هسزخَ  Dضا آهَظـ ٍ زض نَضت اهىبى ٍیتبهیي  Dًحَُ اؾتفبزُ اظ هىول ولؿین ٍ ٍیتبهیي  -11

 هی زّس .

         

          هسزخَ ضا اظ ًظط افؿطزگی ثِ زضؾتی اضظیبثی ٍ عجمِ ثٌسی هی وٌس. -12

          اضخبع هسزخَی زاضای افؿطزگی ضا ثِ زضؾتی اًدبم هی زّس.  -13

          ثسضؾتی اضظیبثی هی وٌس.ٍ ػسم تؼبزل هسزخَ ضا اظ ًظط ذغط ؾمَط  -14

          آهَظـ زض ذهَل پیكگیطی اظ ؾمَط ثِ ؾبلوٌس اضائِ هی زّس. -15

          ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس. وَلَى/ ؾطعبى ذغطؾٌدی ثیوبضی ّبی للجی ػطٍلی -16

          اضظیبثی اظ ًظط لعٍم زضیبفت ٍاوؿي آًفَالًعا ضا ثسضؾتی اًدبم هی زّس. -17

          جوغ کل 

  



 

 بسوِ تؼبلی

 چک لیست ارزیببی هْبرت ّبی ضٌبختی حرکتی در عَل دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

حیغِ
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                 

 هَارد هَرد ارزیببی

 ػبلی

 ًورُ 1

خَة 

(75/0) 

 هتَسظ

(5/0 ) 

 ضؼیف

 )صفر(

     

ى ٍ تٌظین خبًَادُ
ی ٍ بؼذ از زایوب

ی، ببردار
ص از ببردار

ت  پی
هراقب

 

          تبضید تمطیجی ظایوبى ضا ثِ زضؾتی هحبؾجِ هی وٌس.  -1

          ثِ زضؾتی حؿبة هی وٌس.ؾي ثبضزاضی ضا  -2

          قطح حبل پیف اظ ثبضزاضی/ ثبضزاضی ضا ثِ زضؾتی هی گیطز.  -3

          ضطیبى للت خٌیي ضا ثِ زضؾتی اًساظُ هی گیطز. -4

          ٍظى، فكبضذَى، زضخِ حطاضت، ًجض، تٌفؽ، اضتفبع ضحن ضا ثِ زضؾتی اًساظُ گیطی هی وٌس. -5

          زضثبضُ ثْساقت فطزی/ ضٍاى ٍ خٌؿی ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -6

          زضثبضُ ثْساقت زّبى ٍ زًساى ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -7

          زضثبضُ تغصیِ زٍضاى ثبضزاضی /قیطزّی ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -8

          زضؾتی آهَظـ هی زّس.زضثبضُ ػالئن ذغط زض زٍضُ ثبضزاضی/ پؽ اظ ظایوبى ثِ  -9

          زضثبضُ قىبیبت قبیغ زٍضاى ثبضزاضی ٍ پؽ اظ ظایوبى ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -10

          زضثبضُ هطالجت اظ ًَظاز ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -11

          زضثبضُ ػالئن ذغط ًَظاز ثِ زضؾتی آهَظـ هی زّس. -12

نحیح هىول ّب )آّي، فَلیه اؾیس ٍ هَلتی ٍیتبهیي( ثِ زضؾتی آهَظـ هی زضثبضُ ههطف  -13

 زّس.

         

          هی زّس. هكبٍضُزضثبضُ ًحَُ نحیح قیطزّی ثِ زضؾتی  -14

          جوغ کل 

 


