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 بنام خدا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 دانشکده پرستاری و مامایی

LOG BOOK 

رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی برحسب حداقل مهارتهای کسب 

   شده قابل انتظار

)Expected Procedural Skills( 

 

 تهیه و تنظیم: دکتر مریم رادمهر
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 مشخصات دانشجو

 

 : خانوادگی نام و نام
 

 : دانشجویی شماره
 

 : دوره شروع تاریخ
 

 : دوره اتمام تاریخ
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 مقدمه:

ارتقاء  در مقاطع تحصیالت تکمیلی کی از مسایل مهم در آموزش بالینی دانشجویان پرستاریی

است.  و اطمینان از کسب این مهارتها  است که مستلزم ارزشیابی مستمر دانش و مهارت  کیفیت 

در مستند کردن و کسب این توانایی  های ارزشیابی بالینیالگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیوه 

 گردد محسوب می ها

  : آموزشی دوره رسالت

 به خدمات ارائه منظور به مناسب عملی -بایینی های مهار با پرستاری آموختگان دانش تربیت
 حرفه به نسبت دانشجویان در مثبت نگرش ایجاد و پیشگیری اقشار در سطوح مختلف تمامی

 .باشد خودمی

 :آموزشی مقررات و قوانین

کارآموزی در آموزشی تمقررا و اخالقی شئونات کلیه و اسالمی حجاب رعایت به فموظ دانشجو 
 .باشد می

تا  0:3:7از ساعت  صرها، ع0:3:7الی  03:7از ساعت  ها صبح ینیلبا طمحی در موقع به حضور
 . است زامیلا شده تعیین های شیفت درصبح  0تا  01از ساعت   ها شب و 033:7

باشد می الزامی دانشکده تمقرار مطابق یونیفرم از استفاده . 

است الزامی کارآموزی ساعات  تمام جلسات و در دانشجو حضور . 

موضوع با ارتباط در اینترنت و کتابخانه از استفاده به کارآموزی ساعت از بخشی اختصاص 
 یا سرپرستار نظر با مستقل های شیفت در و مربوطه نظارت استاد با کارآموزی طول در کارآموزی،
 .است پذیر امکان سوپروایزر
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 :دانشجویان برای  توجه قابل نکات

 باشد می الزامی کارآموزی دوره شروع از بوک الگ تکمیل. 

 به مربوط اطالعات تا است الزامی اوقات تمامی در بوک الگ داشتن همراه به 
 ذی افراد تایید به و ثبت ممکن زمان اولین در علمی یتلفعا یا و عملی اقدام هر

 . برسد حصال

 و  اعداد هم با حروف وهم توسط ناظر  مربوطه نعداد انجام مهارت در ستون درج
 الزامی است با استفاده از خودکار آبی

 کند تکمیل صاخش را خود بوک الگ باید دانشجو. 

 جهت را بوک الگ دهد یصختش که زمان هر در است مجاز آموزشی  گروه 
 .بگیرد اختیار در بررسی

 بوک الگ جدول در تایید جهت و مهر ناظر شماره تماس درج امضاء و،  تکمیل ، 
 در است می باشد.  عمل بر ناظر که استاد و مربی مربوطه عهده در اولویت اول بر

 ، پرستار سر توسط پرستاران مسئول شیفت، بخش می تواند این مواردی
سوپروایزر و یا سایر متخصصین در مهارت مریوطه از جمله پزشکان متخصص و 

 .گردد کمیلت کارشناسان تغذیه....

  محل کار ناظر در بخش مربوطه الزامی است.شماره درج شماره تماس همراه و یا  

 درج مکان انجام مهارت  نوشتن نام شهر، مرکز درمانی و بهداشتی و نام  در محل
 بخش مربوطه الزامی است

 آن مسئوییت و رفت خواهد بین از قبلی اطالعات دفترچه، شدن مفقود صور در 
 باشد می دانشجو عهده به

 بمرات سلسله اختیار در دانشجویان بوک الگ جاتمندر صحت تایید صالحیت 
 .باشد می احیجر داخلی پرستاری گروه آموزشی

  نهایی وتحویل آن بالفاصله بعد از پایان دروس کارورزی به گروه تکمیل
 تحصیالت تکمیلی جهت ادامه فرآیند دوره الزامی است.
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 فهرست:    

 صفحه عنوان

 6-07 مهارتهای کسب شده

 00 فعالیت های علمی

 04 برنامه رمان بندی در اجرای پایان نامه

 

 دانشجویان توجه کنند3
کلیه مهارتهای کسب شده  در این دفترچه، در آزمون فینال که به 

شکل آسکی در پایان دوره  برگزار می گردد،  مورد ارزیابی قرار می 

گیرند. در این آزمون  دانشجو موظف است عالوه بر انجام مهارت در 

محیط شبیه سازی،  هدف از کاربرد مهارت بکار رفته در سناریوهای 

 وحداقل نمره را کسب نماید.  بداند آزمون را   طرح شده در این
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 مهارت:

 پایش متغیرهای محیطی موثر بر مراقبت )ایمنی، بهداشت، نور، دما، سروصدا و ...(

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت 
ناظر و 
شماره 

تماس و 
 امضاء

 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   قوانین رعایت انضباط و اخالق و

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 مدیریت صحیح مراقبتی داروها و کنترل عوارض آن ها

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   قوانین رعایت انضباط و اخالق و

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(



8 
 

 مهارت:

 ریوی پیشرفته –احیای قلبی 

 بهتر و ارایه = نیاز به تمرینC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 بررسی . گزارش انحرافات و موارد غیر طبیعی الکتروکاردیوگرام

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   و قوانینرعایت انضباط و اخالق 

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 ( Arterial Line (پایش فشار خون شریانی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 وورژن(یکاربرد شوک الکتریکی)دفیبریالسیون و کارد

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 4

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 ( CVP line) ید مرکزیرپایش فشار خون و

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 و بررسی انحرافات و موارد غیر طبیعی ( ABG)  گرفتن نمونه خون شریانی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   قوانینرعایت انضباط و اخالق و 

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 مانیتورینگ قلبی و تنفسی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

محاسبه ، تنظیم و تزریق داروهای قلبی عروقی )هپارین، دوپامین و 

 دوبوتامین و ...(

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد0 

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 آماده سازی و تنظیم پمپ های انفوزیون

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   قوانینرعایت انضباط و اخالق و 

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(



17 
 

 مهارت:

 مدیریت درد بیماران

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 مراقبت پیشرفته از انواع درن ها

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 انجام انواع پانسمان های نوین

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 تزریق آنتی ترومبولیتیک طبق تجویز و نظارت پزشک

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 عروقی -اجرای پروتکل های مربوط به تجویز داروهای قلبی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 جداسازی از ونتیالتور با نظر پزشک

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 پایش پالس اکسی متری

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 معاینه و بررسی پرستاری سیستم تنفسی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(



25 
 

 مهارت:

 انجام اسپیرومتری و گزارش دهی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 آماده سازی و تنظیم ونتیالتور

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 معاینه و بررسی پرستاری سیستم گوارش

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 ساکشن کردن

 به تمرین و ارایه بهتر = نیازC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 (بینی -کارگذاشتن و درآوردن لوله معدی)دهانی

 تمرین و ارایه بهتر= نیاز به C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 معدی –شست و شوی معده از طریق لوله بینی 

 تمرین و ارایه بهتر= نیاز به C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد4

 حداقل3

 مورد 4

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 مراقبت از انواع استوما)کیسه گداری، شستشو، پانسمان و تعویض(

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 پانسمان و مدیریت زخم دیابتی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 اجرای پروتکل های پایش قند خون و تجویز انسولین طبق دستور پزشک

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   قوانین رعایت انضباط و اخالق و

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 بیمار تغذیهپایش و کنترل وضعیت 

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد :

 حداقل3

 مورد 0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(



35 
 

 مهارت:

 بیمار تغذیهپایش و کنترل وضعیت 

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد0

 حداقل3

 مورد :

 حداقل3

 مورد 0

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 پایش و کنترل وضعیت الکترولیتی بیمار و ارایه مراقبت های مربوط

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   و قوانینرعایت انضباط و اخالق 

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 تر سوپر اپوبیکتمراقبت و شستشوی کا

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 مراقبت های قبل و بعد از شیمی درمانی

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 پایش و ارزیابی سدیشن بیمار

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 مهارت:

 اجرای انواع روش های کنترل و تسکین درد

 = نیاز به تمرین و ارایه بهترC= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

ف
ردی

 

کمک در  مشاهده
 انجام

انجام 
 مستقل

امتیاز  مکان تاریخ
 ارزیابی

 نام و 

نام خانوادگی 
 ناظر

سمت ناظر و 
شماره تماس 

 و امضاء
 حداقل3

 مورد 4

 حداقل3

 مورد 0

 حداقل3

 مورد 6

0         

4         

:         

0         

5         

 رزیابی عمومی و تکالیف در خصوص مهارت مربوطه در صورت انجام: ا

 = عدم ارایه D= نیاز به تکرار     C= متوسط        B= مطلوب             A ارزیابی:     

نام و نام خانوادگی و  امتیاز 
 امضای ناظر

   رعایت انضباط و اخالق و قوانین

   استخراج مقاالت جدید  در ارایه مهارت 

   گزارش موردی

   فرایند پرستاری

   ارایه تکالیف دیگر3 نام و محتوی تکلیف ذکر شود  

 امتیاز گروه آموزشی دانشکده 3) نام و نام خانوادگی و امضا(
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 دانشجو علمی مرتبط با رشته های فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو موظف است تا پایان دوره :

 حداقل در سه جلسه ژورنال کالب شرگت کند 

 جداقل در دو همایش مرتبط شرکت کند 

  حداقل در سه کارگاه و دوره باز آموزی خارج از برنامه مصوب و مرتبط با زشته و

 ترجیحا در راستای عنوان پایان نامه خود شرکت کند

 حداقل یک چلسه ژورنال کالب برگزار کند 

 پایان نامه سابر دانشجویان کترشناس ارشد  حداقل در سه جلسه دفاع نهایی

 پرستاری شرکن کند.
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 دانشجو علمی مرتبط با رشته های جدول فعالیت

 

فعابیت  نوع 

 علمی

نام و عنوان 

 فعالیت علمی

زمان 

 برگزاری

امضاء و تایید  تاریخ

مدیر گروه پس از 

ارایه گواهی معتبر 

 توسط دانشجو

شرکت در 

ارائه  اتجلس

 ژورنال کالب

    

شرکت در 

دفاع  اتجلس

 نهایی پایان نامه

    

شرکت 

 همایش هادر

    

کارگاه  شرکت در

 های و دورهها 

باز آموزی خارج 

 از برنامه مصوب

    

ارائه ژورنال 

 کالب
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 برنامه زمان بندی اجرای پایان نامه

 

  حد اکثر تاریخ مصوب فعالیت دانشجو

 عنواندفاع از 
 02/20دانشجوی ورودی مهر:  

م 
تر

2 

 02/7دانشجوی ورودی بهمن:  

 ارائه پروپوزال با تأیید اساتید +ثبت نام در پژوهشیار
  02/3دانشجوی ورودی مهر: 

 02/9دانشجوی ورودی بهمن: 

پایان داوری پروپوزال ها + ایرانداک + اصالت سنج + 
 تکمیل فرم الف

  02/6مهر:دانشجوی ورودی 

 02/22دانشجوی ورودی بهمن: 

 انجام اصالحات پروپوزال و اخذ تاییدیه داور
 02/8دانشجوی ورودی مهر:

م 
تر

3 

 02/3بهمن:  دانشجوی ورودی 

بارگزاری پروپوزال در سامانه پژوهشیارو پیگیری صورت 
 جلسه مدیر گروه + اخذ کد اخالق

 02/22دانشجوی ورودی مهر: 

 02/4دانشجوی ورودی بهمن: 

 فرصت نمونه گیری و تکمیل نوشتن فصل های پایان نامه
 02/4دانشجوی ورودی مهر: 

م 
تر

4 
 02/8دانشجوی ورودی بهمن: 

تاییدیه نهایی گزارش پایان نامه توسط اساتید راهنما و 
مشاور+ تکمیل فرم آمادگی دفاع + بارگزاری مدارک دفاع 

 فرم بدر پژوهشیار+تکمیل 

 02/5دانشجوی ورودی مهر: 

 02/9دانشجوی ورودی بهمن : 

تعیین زمان بندی جلسه دفاع و تکمیل مراحل سامانه 
 پژوهشیار

 22/6دانشجوی ورودی مهر: 

 02/22دانشجوی ورودی بهمن: 

 دفاع نهایی
 25/6دانشجوی ورودی مهر: 

 05/22دانشجوی ورودی بهمن:  
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 برنامه جلسات راهنمایی و مشاوره توسط اساتید راهنما و مشاور

 :عنوان نهایی

ارزیابی 
دانشج

 و

 

 توضیحات
 امضا

 حضوری/

غیر 
 حضوری

تاریخ جلسه 
نهایی)تأیید 
شده توسط 
استاد راهنما 

 و مشاور(

تاریخ راهنمایی و 
 مشاوره

 محتوی

ی
اد

نه
ش

 پی
ن

ما
ز

 

 راهنما مشاور
استاد 

 مشاور

استاد 

 راهنما

  

     

 

 عنوان

وم
 د

رم
ن ت

ایا
پ

 

  

     

 

 پروپوزال

م 
تر

ن 
ایا

پ
وم

س
 

  
     

گزارش  
کار پیشرفت 

 سه ماهه اول

رم
ها

 چ
رم

ت
 

  
     

گزارش  
پیشرفت کار 
 سه ماهه دوم

 1نوشتن فصل         
 3و  2و 

 4نوشتن فصل         

 5نوشتن فصل         

 قبل از دفاع        




