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   2کارورزی پرستاری کودکان و نوزادان

 

 
 کارورز گرامی

اميا    انزادو ناو  کودکاان پرستاری ورزی در عرصه ضمن آرزوی موفقيت طی دوره کار

 -است بتواني  در جهت حفظ و ارتقاء سالمت کودک و خانواده و ارتقاء توانمن ی علمای 

  عملی خود کوشا باشي .

 

نوعی ارزشيابی مستمر اسات.  اادگيرنا ه بارای نشاان دادن توانااای  اا و       کارپوشه 

پيشرفت خود نمونه  اای از کار اای را که در طاو  اام ما ع م اين انداام داده در      

الگ باوک  دموعه ای جمع آوری می کن  و برای ارزشيابی در اختيار استاد می گذارد. م

که اندام آن ضاروری اسات و باه     پروسيدر اایثبت  به عنوان بخشی از کارپوشه برای

عنوان باا  ای اادگيری می باش  در نظر گرفته ش ه است. با توجه به اانکه دوره عرصه 

ستقل ش ن نسبی دانشدوی پرستاری قبل از ورود به اا اانترنشيپ پرستاری با   ف م

محيط کار و قبو  مسئوليت به عنوان پرستار است لذا در ااان دوره حواور مربای باه     

صورع مستقيم نمی باش ، اما شاما  ماواره از حمااات ساوپرواازر آموزشای و گاروه       

ی به عه ه آموزشی مربوطه برخوردار می باش . با توجه به اانکه مسئوليت اصلی اادگير

فرد می باش  امي  است بتواني  از فرصت  ای بالينی خاود باه بهتاران نحاو اساتفاده      

 نمااي .

 .می بااست توسط ناظر تااي  شودرااج در بخش اندام پروسيدر ای  -

 دف اع مراج ه شما به گروه ثبت خوا   ش . -

تحوال در اسرع وقت به مربی ناظر اا م ار گروه پااان دوره در دفترچه خود را  -

 د ي .

 شايفت کااری   12واح  م ااد    5/1 م ع کارورزی برای دانشدواان پرستاری پيوسته:

ام شيفت به بازدا  از مراکز نگه داری از کودکاان    – ام شيفت شب(و  عصر و  )صبح

خاص و اا م ارس کودکان با نياز ای خاص اختصااص دارد )توضايحاع الزم در کارگااه    

 (.ورود به عرصه ارائه می شود
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 از شما انتظار می رود تا مقرراع آموزشی را م  نظر قرار د ي :

 .موقع در بخشه حوور در شيفت طبق برنامه ت يين ش ه و حوور ب (1 

استفاده از اونيفرم طبق مقرارع دانشک ه )پوشي ن روپاو  سافي  و تمياز،     (2 

 مقن ه و شلوار مشکی، ع م اساتفاده از شالوار جاين، کفاش مناساب باالين( و      

 استفاده از کارع شناساای،

 کوتاه نگه داشتن ناخن و ع م استفاده از زاور آالع، (3 

رعاات شئوناع حرفه ای در برخورد باا بيمااران،  مرا اان،  مکااران، کاادر       (4

 آموزشی درمانی،

خروج از بيمارستان در شرااط خاص صارفا فقاط باا کساب مداوز کتبای از        (5

 باش .سوپرواازر مسئو  شيفت مق ور می 

گونه جابدااای و ااا عا م امکاان       ردر طو  دوره مداز به غيبت نمی باشي .  (6

اا مسئو  بخاش  حوور در شيفت به دليل بيماری بااستی با  ما نگی سوپرواازر 

 صورع گيرد و در اسرع وقت نيز جبران گردد.

 بازان اشای  و عاات قوانين و مقرراع آموزشی، اخالق حرفاه ای،  ر :ارزشيابی ( 8

.  م رفی مورد، اادگيری از ران  ای بالينیگزار  خطا ای بالينی، حکاااع بالينی، 

 ابزار ای ارزشيابی نيز شامل موارد زار است:

 مسئو /درجه )پرسنل 360ارزشيابی  ،OSCE *.  آزمون ساختاراافته عينی اا 

 (، خودارزاابی سوپرواازر، بخش/

 دقيقه  برگزار  می گردد: 120 تا 80 ااستگاه طی 12تا  8آزمون  در 

. پروسيدر ای رااج در بخش اطفا  از قبيل رگ گيری، 2. آموز  به بيمار، 1 

. تشخيص افتراقی، 4. گزار  نواسی، نوشتن کاردکس، 3احيا، اکسيژن درمانی 

. سناراو ای بيماری  ای شااع نوزادان و کودکان از قبيل 5تشخيص پرستاری، 

ها ، بيماری  ای سيانوتيم قلبی به منظور محاسبه مننژات، ااکتر، پنومونی، اس

 آب و الکتروليت، تنظيم سرم و محاسبه دوز دارو، تفسير آزمااشاع رااج در بخش 

 ، ام شايفت از کاارورزی  ا  از م رسه کودکان با نياز ای خاصبازددر صورع ( 9

 .کسر خوا   ش  بيمارستانی
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خاود باه طاور     یريادگا ی ا تي السائل مربوط به کارورزی و فدر خصوص م( 10

تکاليف شما مورد ارزاابی  دفترچه و  م ار گروه   . يمستمر با گروه  در ارتباط باش

 قرار خوا   گرفت.

    L_juybari@yahoo.com: (م ار گروه)دکتر  جواباری

 09113548454تلفن  مراه:  ،  017-32430360تلفن ثابت: 

مای توانيا  بارای    آموزشی برنامه شيفت  ا تنظيم می شود. شما  با  مکاری سوپرواازر

نااظر  مربای  سواالع بالينی در باره اندام پروسيدر ا اا دارو ا و مواردی از اان قبيل از 

 .خود کمم بخوا ي 

برای مشا  ه ف اليت دانشدواان دوره  ای قبل، آگا ی از اخبار گروه، پرسش و پاسا   

و  "کاارآموزی، کاارورزی و دانشادو   "آرشايو موضاوعی   دانش پرستاری؛ تارنوشت به 

 مراج ه نمائي .  "برای دانشدواان کارآموز در عرصه" مچنين پست ثابت 

 

 ت ه  نامه اخالقی دانشدو:

ااندانب ............................ مت ه  می شوم از بروز و انداام ماوارد زاار  اجتنااب      

ذران ه ش ه  اانداناب حاذف خوا ا     نماام. در غير اان صورع کل شيفت  ای گ

 ش . 

 ساعت در  فته 36شيفت کاری بيش از  .1

 بار 2در صورع شبکاری بيش از  .2

 داشتن  شيفت صبح و عصر   پيوسته  .3

 

 نام و نام  خانوادگی، اموا و تارا    
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  Must learn کودکان/نوزادانپرستاری کارورزی  باا  ای

 نوزادان بخش

 

+ تااي  ناظر نحوه اندام

 کيفيت کار 

خيلااااای 

 5خوب=

 1ض يف:

بااااا  مستقل  

 کمم 
 

 مشا  ه 
 

رخ 

 ن اد 
 

      مراقبت از نوزاد در انکوباتور

      دارو دادن

      کنتر  عالئم حياتی

      کنتر  جذب و دفع 

      آماده کردن سرم و الکتروليت

خونگيری از پاشنه پا و کنتر  قنا  باا    

 گلوکومتر

     

      تن سون  م  ه گذاش

      تغذاه نوزاد با لوله/سرنگ

      آموز  شيرد ی

      رعاات نکاع کنتر  عفونت

      گزار  نواسی

      مراقبت از نوزاد در حين فتوتراپی

      اکسيژن تراپی 

      ساکشن 

      پالس اکسی متری

      جمع آوری نمونه ادراری با بگ

تر ا و اتصااالع )چسات   مراقبت از کات

تيوب/ لولاه گاسترستومی/کلساتومی   

 و....(
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 ف اليت  ا ثبتبرگه 

 بخش عفونی  

 

تاايااا  نااااظر+   نحوه اندام

 کيفيت کار 

 5خيلی خوب=

 1ض يف:

 مستقل

  )دف اع(
 

رخ  مشا  ه کممبا 

 ن اد 
 

      کنتر  عالئم حياتی 

      کنتر  تب و  پاشواه

کااردکس و  کنتر  کاارع /  

 پرون ه

     

      نبوالازر به کارگيری

      بخور تراپی

      دارو دادن

جمع آوری نموناه ادراری باا   

 بگ 

     

      ساکشن 

      اکسيژن تراپی

      آموز  به بيمار و خانواده

      کنتر  جذب و دفع 

آمااااده کاااردن سااارم و  

 الکتروليت  

     

 و...  LP ا مانن  کمم در برخی پروسيدر 

  

 

 

  ساار موارد: ذکر شود

 



 2نوزادان کودکان/ یعرصه پرستار 

 ف اليت  ا ثبتبرگه 

بخااش جناارا  )داخلاای و  

 جراحی(

 نحوه اندام

 

تاايااا  نااااظر+ 

 کيفيت کار 

 5خيلی خوب=

 1ض يف:

 مستقل  

 )دف اع(

باااااا 

 کمم 

 مشا  ه 
 

رخ 

 ن اد 
 

      کنتر  عالئم حياتی 

      کنتر  تب و  پاشواه

کااردکس و  کنتر  کاارع /  

 پرون ه

     

      نبوالازر به کارگيری 

      بخور تراپی

      دارو دادن

)ثبات   مراقبت قبل از عمال 

 برگه قبل از عمل و..(

     

      تحوال بيمار از اتاق عمل

      مراقبت ب   از عمل

      ت واض پانسمان

      کشي ن بخيه و سون  فولی

باا   جمع آوری نمونه ادراری

 بگ 

     

      رعاات موارد کنتر  عفونت  

     مراقبت حين ساکشن 

 
 

 

      ساار موارد: ذکر شود
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 برگه ثبت ف اليت  ا

 بخش اورژانس

 

تاايااا  نااااظر+  نحوه اندام

 کيفيت کار 

 5خيلی خوب=

 1ض يف:

 مستقل

  )دف اع(

 کمم 
 

 مشا  ه 
 

رخ 

 ن اد 
 

      مشارکت در احيا

      دک در اورژانسکو پذار 

      اندام تزراقاع عوالنی  

      کنتر  کارع و کاردکس و پرون ه

      دارو دادن 

      کنتر  عالئم حياتی

      کنتر  جذب و دفع 

      آماده کردن سرم و الکتروليت

      مراقبت در اکسيژن تراپی 

      استفاده از نبوالازر

      استفاده از بخور

      کشي ن بخيه

      ت واض پانسمان

      مراقبت حين ساکشن

      کنتر  تب و  پاشواه

      گرفتن نوار قلب

      ساار موارد: ذکر شود
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 ف اليت  ا ثبت 

تااي  نااظر+   نحوه اندام تاالسمی/ انکولوژیبخش 

 کيفيت کار 

خيلاااااای 

 5خوب=

 1ض يف:

 مستقل 

 )دف اع(

 مراه 

با 

 کمم

 شا  ه م
 

رخ 

 ن اد 
 

      کنتر  عالئم حياتی

کنتاار  خااون/فراورده  ااا بااا برگااه 

 درخواست خون

     

آماده کاردن سات فيلتار دار جهات     

 ترانسفوزاون خون

     

      آماده کردن پمپ داسفرا  

  انکولوژی

         کنتر  عالئم حياتی

         کنتر  جذب و دفع

رع و گاازار  نواساای و کنتاار  کااا 

 کاردکس 

        

      آماده کردن داروی شيمی درمانی 

         آماده کردن کودک جهت دادن دارو

         دارو دادن

         کنتر   رگونه تب/ خونرازی/ و....

         ترانسفوزاون خون و فراورده  ا

         آموز  به بيمار  

      ساار موارد: ذکر شود
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  Reflection  /بازان اشی: حاسبو قبل ان تحاسبو

منظور از بازان اشی در ااندا تفسير و تامل بر اموری است که در محيط بالينی رخ می 

د  . روا اد اای که شما در باره آن تامل کردا  و سوا  برای تان ااداد ش  و چيزی را 

 ای برااتان بود، را بنواسي . ااد گرفتي ، درسی از آن گرفتي ، تدربه قابل توجه 

خطای بالينی، بازان اشی مراقبت م نوی،  :مورد از تدربياع خود را بنواسي  4ح اقل 

 بازان اشی روا اد ای رااج
و از  عم تا ااو  ماکه اشتبا ا مرتکب ش  یاز ما در گذر نسبت به گنا ان ااخ ا :رسو  اکرم )ص(

تو نسبت به آن  ا از ما  .ماداد اندامکه در نهان  ایاو از خالف    ميقص  دچار آن  ا گشت یرو

 .یباش یعالم تر م

 . چه اتفاقی افتاد؟1

 . احساساع و افکارتان چه بود؟2

 . خوب و ب  اان تدربه چه بود؟3

 . چه درسی از اان موق يت گرفتي ؟4

 . چه کار ای داگری می توانستي  اندام د ي ؟5

  ي  کرد؟. اگر دوباره اتفاق بيفت  چه خوا6
http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 

*. در موردچگونگی نوشتن بازان اشی در کارگاه آموز  داده می شود. نمونه  اای از 

 کار دانشدواان قبلی در تارنوشت دانش پرستاری موجود است.

طا ای بالينی باش  که از حکاااع بالينی اا بازان اشی  ا در باره خ ح اقل ام مورد

 مرتکب ش ه اا .خودتان 

، کتابچه بازان اشی و کتابچه خطا ای بالينیشود به تمام دانشدواان توصيه می 

کتابچه مراقبت م نوی که حاصل کار دانشدواان در ترم  ای گذشته است را مطال ه 

 ری.نماان . فاال الکترونيم قابل دسترس از طراق گروه اا تارنوشت دانش پرستا

 ارائه ام گزار  مورد

 Henoch-Schoenlein Purpura کودکی با پورپورای  نوخ شونالان مثا : گزار  مورد: 

، نام دانشدو، ااميل و تلفن، نام بيمار، شاماره پرونا ه و   گزار  مورد عنوان صفحه او :

 اطالعاع تماس با بيمار )برای پيگيری  ای ب  ی(،

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx
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و ميزان بروز اا شيوع آن و شرحی در بااره بيمااری،   ا ميت مشکل  صفحه دوم: مق مه:

 چراای انتخاب مورد  

 م رفی مورد: از شکاات به  نگام مراج ه، تشخيص اوليه، تشخيص قط ای، صفحه سوم: 

و آزمااشاع و گرافی  ا  )پرستاری( اق اماع درمانی و مراقبتی تشخيص  ای پرستاری،

ی بودن، نتااج درمان ا نی اگر م اخلاه ای  به  مراه توضيح در باره طبي ی و اا غيرطبي 

صورع گرفته به آن اشاره و نتااج آن ذکر شود. سرنوشات نهااای بيماار بياان شاود؛      

 پيگيری کامل مورد.

برخی از مطال اع مشابه : اشاره به نکاع قابل توجه در مورد م رفی ش ه و صفحه چهارم

فته  اای از منابع خاارجی )در  ( اا ااSIDکه در کشور اندام ش ه است )ااران م کس و 

 اان قسمت از وب ساات  ای م تبر استفاده شود )اامي اسن،پاب م (

 نتيده گيری: مهم تران نکاع اادگيری اان گزار صفحه 

 تق ار و تشکر: در صورع لزوم از  مکاری خانواده و پرسنل و اا پزشم مربوطهصفحه 

ر ونگار  طباق دساتورال مل ونکاو    منابع: ذکر دقيق منابع و رعاات نکاع آئينصفحه 

ضروری است. ح اقل شش منبع نياز است. عالوه بار کتااب از منااب ی ماننا  مقااالع      

پيوسات  ،موجود در ااران م کس و پاب م  نيز استفاده شود. فاال مقاالع مورد استفاده

 شون .

  مراه با فاال  ا تحوال داده شودگزار  مورد می بااست تااپ ش ه  

 

 تکاملی ام کودک بستری در بخش ارزاابی 

مقااسه  شاخص  ای  رش ی کودک با م يار ای ی از کودک و سپس شرح حا  مختصر 

 استان ارد

مقااسه م يار ای تکاملی )حرکاع ظراف، درشت، مهارتهای اجتماعی، مهارع  ای 

 گفتاری( کودک با شرااط طبي ی. به صورع ج و  تهيه شود.  منبع نيز ذکر گردد.

و انطباق با آن شوا   علمی و  ع مهمی که از کادر درمانی و مراقبتی ااد گرفته اا نکا

 ذکر رفرنس
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وقتی داشتم دارو ا را "برای مثا   .بخشو  شيفت مورد اادگيری از پرستاران با ذکر 6

برای عصر آماده می کردم اکی از پرستار ا به من گفت حواست باشه که ونکومااسين را 

برای قبو  و اا رد اان نکته می  "آنتی بيوتيم داگر نباا  به بيمار ب  ی مزمان با  يچ 

 بااست ار کتاب رفرنس استفاده کني .

 بخشنام پزشم و شيفت و  مورد از وازات  ای پزشم با ذکر 4

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی 

 ... آزمون شون ه:    نام........   نام خانوادگی...............

 محل آزمون:  بخش ...                              پروسيدر مورد ارزاابی: ...... 

 را اندام داده است؟ يدر شون ه تا کنون چن  بار اان پروس آزمون

 0                     1- 4                  5 - 9       10 + 

 زااد               متوسط            کم      : درجه سختی پروسيدر

 

 بیم يار ای ارزاا

پائين 

تر از 

ح  

 انتظار

ح  

 مرزی

درح  

 انتظار

باالتر 

از ح  

 انتظار

ب ون 

 نظر

      اطالع از ان اکاسيون  ا و تکنيم پروسيدر        

      اخذ رضاات بيمار   

      مرحله آمادگی قبل از اجرای پروسيدر

آرامبخشی مناسب قبل از پروسيدر )در 

 صورع لزوم(   

     

      اط استرالرعاات شرا

      تواناای تکنيکی       

      درخواست کمم در صورع نياز
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      اق اماع ب   از اندام پروسيدر 

      مهارتهای ارتباطی 

      رفتار حرفه ای و توجه به بيمار

      مهارع کلی در اندام پروسيدر 

د برای بهبود عملکرد وی را در این محل لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشنها

 ثبت کنید:

 

 

 تاریخ ارزیابی:

 آزمونگر: نام......... نام خانوادگی....................

 

 بخشفرم ارزشيابی: مسئو  

  ض يف متوسط خوب عمومی

    حداب و به اشت فردی

    ورود و خروج به موقع 

    مسئوليت پذاری

    ا داگران ارتباط صحيح و مناسب ب

    تخصصی

    کتبی( -. گزار  د ی )شفا ی1

    . تواناای اندام پروسيدر ای درمانی مراقبتی2

    . تواناای کاربرد شيوه صحيح دارو درمانی3

. تواناااای کاااربرد شاايوه صااحيح ساارم درمااانی و    4

 ترانسفوزاون خون

   

 ،. تواناااای رفااع نياز ااای جساامانی ماا دجو )تغذاااه 5

 ت، .....(به اش
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    . تواناای پذار  بيمار6

ا  لطفا در ااان قسامت   در خصوص نمره  ر ام از عباراع ارزشيابی دار اگر نظر خاصی

 بنواسي .

 

 
 

 ی پرسنل بخشابيفرم ارزش

  ض يف متوسط خوب عمومی

      حداب و به اشت فردی

موقاع در  ه وقت شناسی )ورود و خاروج با  

 بخش(  

    

     یمسئوليت پذار

     انطباق با شرااط بحرانی 

     ارتباط صحيح و مناسب با داگران 

 مالحظاع ض يف متوسط خوب تخصصی

     کتبی( /گزار  د ی )شفا ی. 1

تواناااای اندااام پروساايدر ای درمااانی . 2

 مراقبتی

    

     تواناای کاربرد شيوه صحيح دارو درمانی. 3

رم درمانی تواناای کاربرد شيوه صحيح س. 4

 و ترانسفوزاون خون

    

تواناای رفع نياز ای اوليه کودک )تغذاه، . 5

)..... 

    

اگر نظر خاصی در خصوص نمره  ر ام از عباراع ارزشيابی دارا  لطفا در ااان قسامت   

 بنواسي .
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 ی پرسنل بخشابيفرم ارزش

  ض يف متوسط خوب عمومی

      حداب و به اشت فردی

موقاع در  ه رود و خاروج با  وقت شناسی )و

 بخش(  

    

     مسئوليت پذاری

     انطباق با شرااط بحرانی 

     ارتباط صحيح و مناسب با داگران 

 مالحظاع ض يف متوسط خوب تخصصی

     کتبی( /گزار  د ی )شفا ی. 1

تواناااای اندااام پروساايدر ای درمااانی . 2

 مراقبتی

    

     ارو درمانیتواناای کاربرد شيوه صحيح د. 3

تواناای کاربرد شيوه صحيح سرم درمانی . 4

 و ترانسفوزاون خون

    

تواناای رفع نياز ای اوليه کودک )تغذاه، . 5

)..... 

    

 

 آموزشی زرا: سوپروایابيفرم ارزش

  ض يف متوسط خوب عمومی

      حداب و به اشت فردی

موقاع در  ه وقت شناسی )ورود و خاروج با  

 بخش(  

    

     مسئوليت پذاری

     انطباق با شرااط بحرانی 
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     ارتباط صحيح و مناسب با داگران 

      حداب و به اشت فردی

 مالحظاع ض يف متوسط خوب تخصصی

     کتبی( /گزار  د ی )شفا ی. 1

تواناااای اندااام پروساايدر ای درمااانی . 2

 مراقبتی

    

     انیتواناای کاربرد شيوه صحيح دارو درم. 3

تواناای کاربرد شيوه صحيح سرم درمانی . 4

 و ترانسفوزاون خون

    

تواناای رفع نياز ای اوليه کودک )تغذاه، . 5

)..... 

    

اگر نظر خاصی در خصوص نمره  ر ام از عباراع ارزشيابی دارا  لطفا در ااان قسامت   

 بنواسي .

 
 

 ناظرفرم ارزشيابی: 

  ض يف متوسط خوب عمومی

    ب و به اشت فردیحدا

    ورود و خروج به موقع 

    مسئوليت پذاری

    ارتباط صحيح و مناسب با داگران 

    تخصصی

    کتبی( -. گزار  د ی )شفا ی1

    . تواناای اندام پروسيدر ای درمانی مراقبتی2

    . تواناای کاربرد شيوه صحيح دارو درمانی3

   ح ساارم درمااانی و  . تواناااای کاااربرد شاايوه صااحي  4
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 ترانسفوزاون خون

 ،. تواناااای رفااع نياز ااای جساامانی ماا دجو )تغذاااه 5

 به اشت، .....(

   

    . تواناای پذار  بيمار6

اگر نظر خاصی در خصوص نمره  ر ام از عباراع ارزشيابی دارا  لطفا در ااان قسامت   

 بنواسي .

 

 
 

به منظور دراافت را نماای آموزشی  گروه م ار مربی ناظر اا دف اع مراج ه دانشدو به 

 اا تکميل اکی از ف اليت  ای حين دوره

 مالحظاع و اموا علت مراج ه تارا  مراج ه رداف

    

    

    

    

    

 شماره دانشدوای    نام و نام خانوادگی  

 .(14)اسرا.  آاه نامه عملت را بخوان و خود قواوع کن که با تو چه برخورد شود.

 مالحظاع نمره ف اليت  ا

 فرم  ای ارزشيابی 7 ارزاابی بالينی 

قابل پيگيری بودن بيمار و تازه و م تبر بودن  75/1 م رفی مورد

 منابع )فارسی و انگليسی( مهم است.

در صورع اجازه مادر از کودک تصوار تهيه  5/0 رش  و تکامل
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 نمااي .

بازان اشی / حکاااع 

 ی بالينیبالينی/گزار  خطا

در مورد نوشتن اان موارد در کارگاه  1

 آموزشی توضيحاع الزم ارائه می شود

 - 5/0 ران  ای بالينی 

 توسط مربی ناظر 1 آزمون داپس

کارگاه عرصه و اخالق حرفه ای +کارگاه نمره  5/1  علمیآزمون 

شير مادر+کارگاه احيای نوزاد + تمران 

 ی/کتبشفا ی آزمون +مهارع  ای عملی 

زمان برگزاری آسکی در وب ساات دانشک ه  6 آسکی  

و تار نوشت دانش پرستاری اعالم می شود. 

شرکت در اان آزمون الزامی است. نمونه فرم 

 ارزاابی آسکی در تارنوشت موجود است.

تکميل دقيق دفترچه و ارائه به 

 موقع آن

5/0  

را کسب نکنن  می بااست  آسکی نمره ح  نصاببرخی از ااستگاه  ای کسانی که در  

برای ترميم اشکاالع خود با  ما نگی با گروه در اتاق پراتيم تمران نماان  و ب   از 

 شرکت نماان .  skill labدر  در آزمون عملیگروه تااي  

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:                             شماره دانشدوای

 ذکر تارا  به تفکيم در ج و . مراه با  ت  اد کل شيفت گذارن ه ش ه

 صبح/عصر/شب اموا  اا مهر مسئو  شيفت تارا  
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

نيز مربی ناظر سرپرستار محترم بخش/می بااستی به تااي  ج و  اان کل 

 برس .

 

 : زار  عملکرد و ....ت  اد دف اع مراج ه به گروه برای ارائه گ

 

 

 

 93بهمن   بازنگری


