برًاهِ عولیاتی آزهَى فایٌال بخص کَدکاى
زهاى برگساری :یىؽٌبِ ( 97/3/77صبح ٍ عصر) ٍ دٍؼٌبِ صبح ()97/3/78
هکاى برگساری :بخػ وَدوبى بیوبرظتبى اهبم (رُ)
برگسارکٌٌذگاى :خبًن ًظری ،خبًن احوذی ،آلبی بعغبهی
داًطجَیاى ضیفت صبح رٍز یکطٌبًِ 41 :فر
خاًن ّا :الذض عبذی ،هرین ؼعببًی پَر ،الِْ ٍلی پَر ،ظبًبز ّوتی پَر ،فبعوِ ارجی ،ؼیذا گراًٍذ ،ؼیوب الگب
آقایاى :هجیذ ظیفی فرد ،بٌْبم صفری ،افؽیي ًمذی ،رظَل رظتویبى ،هْراى وریوی ،ظبظبى حیذری ،ظعیذ
هظفری
داًطجَیاى ضیفت عصر رٍز یکطٌبًِ 44 :فر
خاًن ّا :ظویِ آلبیی ،حعٌب هیرزایی ،لیال اهیری ًصاد ،ؼبدی هرادزادُ ،وَثر حمیبر ،هیترا هرادی ،پریعب
رحوتیبى
آقایاى :رضب عرفبًی ،ابراّین ریئعی ،حبتن هرادیبى ،حجت اهلل ؼیخی
داًطجَیاى ضیفت صبح رٍز دٍضٌبًِ 44 :فر
خاًن ّا :اًیط هحوذیبری ،زّرا صفربیگی ،ظحر فیلی ،هرین زیٌی ًٍذ ،ظحر هیرزاحعیٌی
آقایاى :ظیبهه گل هحوذی ،ظجبد ظلیوبًی ،هیالد فتبحیبى ،ظیرٍاى حعي پٌبُ ،اهیر ببالًٍذی ،احعبى احوذی
تَضیحات:
 اهىبى جببجبیی داًؽجَیبى در برًبهِ ًیعت.
 یه تب دٍ ًفر از عرف گرٍُ پرظتبری هعئَل ًظبرت بر آزهَى هی ببؼٌذ.
 داًؽجَیبًی وِ رٍز دٍؼٌبِ آزهَى دارًذ ،بجبی ؼیفت عصر (برًبهِ رٍتیي) ؼیفت صبح در بیوبرظتبى
اهبم حضَر خَاٌّذ داؼت.

 پط از اتوبم آزهَى داًؽجَیبى هَظفٌذ هغببك برًبهِ وبرآهَزی تب پبیبى ؼیفت در بخػ ّبی هربَعِ
حضَر داؼتِ ببؼٌذ؛ ٍ داًؽجَیبًی وِ از بیوبرظتبى دیگری جْت آزهَى حضَر یبفتِ اًذ هغببك ًظر
هربی همین در بخػ ّبی بیوبرظتبى اهبم حضَر خَاٌّذ داؼت.
ًحَُ برگساری آزهَى:
عولکرد ّای هَرد آزهَى ٍ هذت زهاى ّر کذام:
ایستگاُ

هذت زهاى

زهاى کل

ًورُ

کار با ًبَالیسر
ترالی اٍرشاًس (دارٍ ،تجْیسات ،الکترٍضَک)

 5دلیمِ
 41دلیمِ

 45دلیمِ

ً 1ورُ
ً 6ورُ

آهَزش بِ هادر ٍ کَدک (در خصَظ

 41دلیمِ

 41دلیمِ

ً 8ورُ

بیواریْای ضایع کَدکاى)
چک لیست ارزیابی کلی داًطجَ

 52دقیقِ

ً 81ورُ

حیي اًجام

ً 5ورُ

پرٍسیجر

تَضیحات:
ّ ر ظِ داًؽجَ ّوسهبى ٍارد بخػ ؼذُ وِ ّروذام در یىی از ایعتگبُ ّب لرار گرفتِ ٍ پط از عی هذت
زهبى تعییي ؼذُ ،بیي دٍ ایعتگبُ جببجب هی ؼًَذ.
 درهَرد وبر بب ًبَالیسر ٍ آهَزغ بِ هبدر ٍ وَدن در صَرتی وِ هَرد ٍالعی در بخػ ٍجَد ًذاؼتِ
ببؼذ ،عولىرد در حضَر هوتحي هَرد ارزیببی لرار هی گیرد.
 در ایعتگبُ آهَزغ بِ هبدر ٍ وَدن 1 ،هَرد از هَارد ؼبیع بخػ وَدوبى ازلبل رٍی برگِ ّبی تبؼذُ
هؽخص ؼذُ ٍ داًؽجَ بِ صَرت تصبدفی یه هَرد را اًتخبة هی وٌذ.
 آهَزغ بِ هبدر ٍ وَدن بب تَجِ بِ ؼرایظ در ببلیي بیوبر ٍ یب در اتبق آهَزغ بخػ اًجبم هی ؼَد.
 در ایعتگبُ ترالی اٍرشاًطّ ،ر داًؽجَ از بیي دارٍّبی ترالی وِ در برگِ ّبی تبؼذُ ًَؼتِ ؼذُ اظت،
 7دارٍ بِ تصبدف اًتخبة ًوَدُ ٍ عبك چه لیعت بِ ظَاالت پبظخ هی دّذ؛ ٍ ّوچٌیي اظتبًذارد
لفعِ ّبی ترالی ٍ ًحَُ وبر بب دظتگبُ الىترٍؼَن ًیس از داًؽجَ پرظیذُ هی ؼَد.

 برای ّر داًؽجَ در ّر هرحلِ ،چه لیعت ّبی هربَط بِ آى هرحلِ تَظظ هوتحي تىویل ؼذُ ٍ ًورُ
ًْبیی براظبض هیبًگیي ًورات چه لیعت ّب صَرت هی گیرد.
 داؼتي لببض فرم ٍ اتیىت برای داًؽَیبى الساهی اظت در غیر ایٌصَرت از داًؽجَ اهتحبى بعول ًوی
آیذ.
 توبهی داًؽجَیبى ( بیوبرظتبى اهبم ،هصغفی ٍ عبلمبًی) هَظف ّعتٌذ وِ در وبرگبُ هذیریت درد وِ
صبح یىؽٌبِ ظبعت  9الی  47در بیوبرظتبى اهبم برگسار هیؽَد ؼروت ًوبیٌذ ٍ عصر یىؽٌبِ هغببك
برًبهِ تعییي ؼذُ در بیوبرظتبى ّبی هربَعِ حضَر داؼتِ ببؼٌذ (غیر از داًؽجَیبًی وِ هغببك برًبهِ
یىؽٌبِ صبح اهتحبى دارًذ).

