
 یلاعت همسب
 رهشوب ناتسا ینامرد یتشادهب تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد

 یکشزپ شزومآ هعسوت زکرم
 یبایشزرا و تراظن رتفد

 یلمع سرد حرط مرف
 

 یصصخت یرتکد :یلیصحت کردم نیرخآ                      نیورپ دالیم رتکد  :سردم یگداوناخ مان و مان
                                                رایداتسا   :یهاگشناد هبتر       تروص و کف ،ناهد یحارج : یلیصحت هتشر        تروص و کف یحارج
                                        تروص و کف ،ناهد یحارج    :یشزومآ هورگ

 

  : هورگ دادعت          ۷  :مرت         یمومع یکشزپنادند    :عطقم      یکشزپنادند :ناریگارف یلیصحت هتشر
30 

 

 ۲ یلمع تروص و کف و ناهد یحارج :لماک روط هب سرد ناونع

 2 :دحاو دادعت
                     99/10/30      : ناحتما خیرات         99/10/20   :سالک همتاخ نامز              99/7/8  :سالک عورش نامز
 :سرد دک

 
  OSLE □ یهاگشیامزآ تیلاعف □  بایغ و روضح ■  : یبایشزرا هوحن
  ■ OSCE )ینیلاب یبایشزرا(                     □ Logbook )درکلمع همانراک(                  ■Portfolio)هشوپ 
 □                  یهافش □               )میقتسم تادهاشم( Direct Observation ■                    )راک
 یا هنیزگراهچ □                یحیرشت

 
 

 سرد زا یحرش

 ات .دبای یم تراهم هنیمز نیا رد یسح یب نیرمت اب .دریگیم دای ار هداس یاه نادند ندرک جراخ مک مک وجشناد دحاو نیا رد
  .دنک ادیپ ار یفلخ یاه نادند ندرک جراخ یارب مزال یگدامآ دناوتب

 
 

 :رظن دروم سرد سیردت یلصا عبانم
 

 یدلج کت نوسرتپ باتک •

  دمالام یاه یسح یب باتک • 

 
 
 



 



 

  :سرد يلك فادها

 نییاپ و الاب کف  یمادق یاهنادند حیحص ندیشک لوصا شزومآ • •

 یتیلیبوم یاراد و هداس یفلخ یاه نادند ندرک جراخ شزومآ • 

  نارامیب یور رب یعضوم یسح یب تاقیرزت ماحنا هوحن شزومآ • 

 

  تاسلج هیلک •
 

 4 یلمع تروص و کف و ناهد یحارج :ثحبم ناونع
 )یتکرح یناور ،یفطاع ،یتخانش :یشزومآ فادها هطیح هس ساسارب(يصاصتخا فادها
 

 و الاب کف یمادق یاهنادند حیحص ندیشک لوصا اب نایوجشناد دوریم راظتنا هرود نیا نایاپ رد :یتخانش هطیح • :
  .دوش انشآ یعضوم یسح یب تاقیرزت ماحنا هوحن و نییاپ

 نییاپ و الاب کف یمادق یاهنادند حیحص ندیشک لوصا اب نایوجشناد دوریم راظتنا هرود نیا نایاپ رد :یراتفر هطیح •
 دهد ماحنا یعضوم یسح یب تاقیرزت ماحنا هوحن و

  .دیامن تکرش هنالاعف یهورگ یاهثحب رد سیردت فلتخم لحارم رد وجشناد :یفطاع هطیح •

 
 

  یکف لدم یور رب شزوما ،زیم رود یهاگحبص شزومآ ،رامیب نیلاب رب شزومآ  :يشزومآ شور

 یحارج یاه نکنام :يشزومآ كمك هليسو
 تعاس ۲ :هسلج نامز
 :وجشناد یشزومآ تیلاعف

 تبیغ مدع و سرد سالک رد عقوم هب روضح •

 مرت نایم تاناحتما و دیتاسا تالاوس هب ییوگخساپ • 

 مرت نایاپ ناحتما ی هسلج رد روضح • 

 هلوحم فیلاکت ماحنا • 

  یسالکمه و داتسا مارتحا تیاعر • 



 
 :سیردت ناکم
  تروص و کف و ناهد یحارج شخب


