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 آمًختفکرت بٍ وام آن کٍ جان را 
 

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی اصفُان

 داوشکدٌ پرستاری ي مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

 .ضَد ایي درس ثِ هٌظَر آضٌبیی فزاگیزاى ثب فلسفِ ٍ ًمص هبهب در پشضىی لبًًَی ارائِ هی

 : ف کلی درساَدا

 لبًًَی غیز اس لبًًَی هَارد ضٌبخت تَاًبیی ٍ هبهبیی حزفِ ثب ارتجبط در لبًًَی ّبی هَلفِ اس وبهل ضٌبخت

 ....   ٍ جٌیي ثىبرت، سمظ اسالِ ًظیز

 :اَداف رفتاری
 :َستىدقادر  ایه ياحد کارآمًزیپس از پایان  یانداوشجً

    .ضَد آضٌب ثزداری ّب ًوًَِ ٍ تجبٍس لزثبًیبى ٍ اجسبد هؼبیٌبت ثب آضٌبیی ٍ جٌیي ٍ هبدر گطبیی وبلجذ ثب 

 را اًذ ضذُ جٌسی هسبئل ٍ ىالتهط اًحزافبت دچبر وِ لبًًَی پشضىی وَدن ٍ سى دختز، هزاجؼیي 

 .   وٌذ هؼبیٌِ ٍ هطبّذُ

 مبمبیی و بهداشت ببروری گروه آموزشی
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 .   وٌذ هؼبیٌِ ٍ هطبّذُ را اًذ دادُ اًجبم جٌبیی سمظ وِ لبًًَی پشضىی هزاجؼیي 

 .   ضَد آضٌب حبهلگی ػَارض اس ًبضی ّبی هزي هؼبیٌبت ثب 

 .   وٌذ هطبّذُ را دارد تؼلك ضخصی ثِ ایٌىِ ٍ فزسًذ َّیت اثجبت ًحَُ 

 .   ضَد آضٌب جٌیي سي ثِ ضذُ هتَلذ هزدُ یب سًذُ جٌیي تؼییي چگًَگی ثب

 اجتوبػی ّبی اٍرصاًس  ٍ لبًًَی پشضىی هزاوش در در را اًذ لزارگزفتِ آساری وَدن هَرد وِ وَدوبًی 

 .    ضًَذ آى آضٌب ادارُ رًٍذ ثب ٍ ًوَدُ هطبّذُ

  ٍ لبًًَی پشضىی هزاوش در در را اًذ رگزفتِ لزا جٌسی خطًَت یب ٍ خبًگی خطًَت هَرد وِ دختزاًی ٍ سًبى 

 .     ضًَذ آضٌب آى ادارُ رًٍذ ٍثب ًوَدُ هطبّذُ اجتوبػی ّبی اٍرصاًس

 شیًٌ تدریس:

 پزسص ٍ پبسخ  ٍ  ثحث گزٍّی هی ثبضذ. -رٍش تذریس ثِ صَرت ػولی ٍ اس عزیك آهَسش فزدی ٍ گزٍّی

 هحل وبرآهَسی:
 ٍاحذ هؼبیٌبت سًبى هزوش پشضىی لبًًَی استبى اصفْبى 

 هؼبًٍت درهبى داًطگبُ ػلَم پشضىی اصفْبى

 سبسهبى ًظبم پشضىی اصفْبى

 ٍسبیل ووه آهَسضی:

 استفبدُ اس هٌبثغ وتبثخبًِ ای هَجَد در هزاوش ٍ داًطىذُ

 آهَسضی ٍ سبیت ّبی هزثَعِ در ایٌتزًت ّبی استفبدُ اس هجالت هؼتجز، سی. دی
 

 :  تکالیف داوشجًیی در طًل کارآمًزی
 حضَر فؼبل در هحیظ وبراهَسی

 در عَل دٍرُ وبرآهَسی ی فزاگزفتِ ضذُارایِ گشارش هىتَة اس ًىبت ٍ آهَسضْب

                        سٌبریَی هىتَة سجه ثِ ػولی پزٍصُ ارائِ یه

 

 .ثبضذ هی16/11/1401*سهبى تحَیل تىبلیف حذاوثز 
 

 :یداوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشیاب ارزشیابی وحًٌ

 حضَر فؼبل در هحجظ وبرآهَسی ٍ رػبیت ضئًَبت اخاللی ٍ همزرات آهَسضی هحیظ وبراهَسی* 

 ًوزُ( 2درصذ ًوزُ ول ) 10

 ًوزُ( 9درصذ ًوزُ ول ) 45         ٍ ًىبت فزاگزفتِ ضذُ گشارش هىتَة اس فؼبلیت ّب* 

 ًوزُ( 9درصذ ًوزُ ول ) 45                       سٌبریَی هىتَة سجه ثِ ػولی پزٍصُ ارائِ یه*  
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 :ديرٌ ي قًاویه َا استیس

داًطجَیبى هَظفٌذ ثز اسبس سهبى ثٌذی ارایِ ضذُ در هحل وبرآهَسی حضَر یبثٌذ ٍ تغییز ثزًبهِ ثذٍى * 

 اعالع استبد ٍ هسئَل درس اهىبى پذیز ًوی ثبضذ.

دلیمِ، آى رٍس ثِ هٌشلِ غیجت  15در هحل وبرآهَسی ٍ یب تبخیز ثیص اس در صَرت ػذم حضَر داًطجَ * 

 احتسبة خَاّذ ضذ.

 ًوزُ وسز خَاّذ ضذ ٍ ججزاى آى وبرآهَسی الشاهی است. 25/0ثِ اسای ّز غیجت هجبس * 

 ثب ّز غیجت غیز هجبس، عجك ضَاثظ اهَسضی داًطىذُ ثزخَرد خَاّذ ضذ.* 

 ثؼذ اس ظْز در هزوش هزثَعِ حضَر یبثذ. 30/12صجح تب  30/7داًطجَ هَظف است اس سبػت * 

هَظف است ضوي ثزلزاری ارتجبط هٌبست ثب هسئَلیي ٍ پزسٌل هزوش همزرات آهَسضی ٍ هحیظ  داًطجَ* 

 وبر را رػبیت ًوبیذ.
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5مامایی ترم کارشىاسی    ،فرم ارزشیابی کارآمًزی پسشکی قاوًوی   

1401-1402ايل    ویمسال:       

 شمارٌ داوشجًیی    وام ي وام خاوًادگی داوشجً
تاریخ اتمام      تاریخ شريع                     

 تعداد غیبت غیرمجاز     تعداد غیبت مجاز
 وام استاد       ومرٌ کل

ومرٌ 2عمًمی: چک لیست   
 َمیشٍ ػٌبٍیي ػوَهی ردیف

./5 
 بیشترايقات

25/0  
 َیچگاٌ

0 

حجبة، ضئًَبت اسالهی ٍ اخالق حزفِ ای را رػبیت هی  1
 ًوبیذ.

   

ٍ ثب لجبس هخصَظ ٍ هٌبست در هحل  ثِ هَلغ 2
 وبرآهَسی حبضز هی گزدد.

   

هذدجَیبى ٍ تین درهبًی در هحیظ وبر ثِ عَر هٌبست  ثب 3
ثزلزار هی وٌذ.ارتجبط   

   

ّبی هحَل  ثِ حزفِ خَد ػاللِ دارد ٍ در ادارُ فؼبلیت 4
 ضذُ ثِ اٍ تَاى دارد.

   

 

 

 

 


