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   اهداف درسي دوره )1(جدول 

عرصه   اهداف رفتاري

  يادگيري

حداقل هاي  فعاليتهاي يادگيري سطح يادگيري روش آموزش

  يادگيري

  روش ارزيابي

ــايف و   .1 ــازات و وظـ ــرم و مجـ حقـــوق ، اخـــالق ، جـ

  . روشناسي را توضيح دهدمسئوليتهاي دا

  آزمون شفاهي  بار 2    شناختي  سخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخ  بالين 

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخبالين  . اي  توضيح دهدخطاهاي حرفه .2

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيو پرسش و پاسخ سخنراني ، روش توضيحيبالين  . خطاها در انتقال امراض مسري را بر شمارد  .3

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخبالين  . بي احتياطي و خطا در زايمان را توضيح دهد .4

قوانين مربوط بـه مقـررات پزشـكي داروئـي را توضـيح       .5

  . دهد

  آزمون شفاهيربا 2    شناختيسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخبالين

تشـخيص  ( موارد مربوط به پزشكي قانوني در آبسـتني   .6   . را توضيح دهد... ) مسائل مربوط به شب  �

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخبالين

 �عـوارض   �انواع  �تعاريف ( در رابطه با سقط جنين  .7

ي آثـار و  داليل سـقط ، شناسـائ   �رابطه ضربه با سقط 

  . را توضيح دهد) بقاياي جنين و آبستني 

  آزمون عملي بار 2  به بيمار توضيح دهد  اجراي مستقلانجام عملي مهارت ، روش توضيحي بالين

  آزمون شفاهيبار 2    اجراي مستقلانجام عملي مهارت ، روش توضيحي بالين  . انواع سقط را تشخيص دهد .8

  آزمون شفاهيبار 2    اجراي مستقلانجام عملي مهارت ، روش توضيحي بالين  . وضيح دهدقوانين مربوط به بچه كشي را ت .9

  آزمون شفاهيبار 2    اجراي مستقلانجام عملي مهارت ، روش توضيحي بالين  .انواع پرده بكارت سالم را تشخيص دهد .10

  آزمون شفاهيبار 2    اجراي مستقلوضيحي انجام عملي مهارت ، روش تبالين  . بكارت را تشخيص دهدانواع پارگيهاي پرده .11

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پاسخبالين  . انواع موارد منافي عفت را تشخيص دهد .12

مسائل مربـوط بـه روانپزشـكي قـانوني در رابطـه بـا        .13

  .آبستني و اشتغال را توضيح دهد

  آزمون شفاهيبار 2    شناختيسخسخنراني ، روش توضيحي و پرسش و پابالين

  .برخورد صميمي با بيمار داشته باشد .1  عاطفي   روش توضيحي و پرسش و پاسخ  بالين بيمار  حقوق انساني و اخالقي را در بالين رعايت نمايد  .14

  .خلوت بيمار را فراهم كند .2

  .هاي بيمار باشدپاسخگوي نگراني .3

  مشاهده  بار 2
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  نشجوبرگ يادداشت روزانه دا)2(جدول 
  دستورالعمل تكميل برگ يادداشت روزانه

يادداشت () ز يك بار انجام شده تعداد آن درداخل از دانشجو انتظار مي رود در مورد فعاليتهاي يادگيري از عاليم زير استفاده و در ستون مربوطه درج نمايد در صورتي كه هر فعاليت بيش ا

�  :گردد
          امآموزش ديده: �

          امآموزش نديده: -�

        ام مشاهده كرده    :+�

��

        ام كردهنمشاهده     :

� �

        انجام داده ام مستقل:  

��

  انجام داده ام  با كمك:  

  روز ششم  روز پنجم  روز چهارم  روزسوم  روز دوم  روز اول  فعاليتهاي يادگيري

              . حقوق ، اخالق ، جرم و مجازات و وظايف و مسئوليتهاي داروشناسي را توضيح دهد .1

              . اي  توضيح دهدخطاهاي حرفه .2

              . خطاها در انتقال امراض مسري را بر شمارد  .3

              . بي احتياطي و خطا در زايمان را توضيح دهد .4

              . قوانين مربوط به مقررات پزشكي داروئي را توضيح دهد .5

              . را توضيح دهد... ) به شب مسائل مربوط  �تشخيص ( موارد مربوط به پزشكي قانوني در آبستني  .6

داليـل سـقط ، شناسـائي آثـار و بقايـاي       �رابطه ضربه با سقط  �عوارض  �انواع  �تعاريف ( در رابطه با سقط جنين  .7

  . را توضيح دهد) جنين و آبستني 

            

              . انواع سقط را تشخيص دهد .8

              . قوانين مربوط به بچه كشي را توضيح دهد .9

              .ع پرده بكارت سالم را تشخيص دهدانوا .10

              . بكارت را تشخيص دهدانواع پارگيهاي پرده .11

              . انواع موارد منافي عفت را تشخيص دهد .12

              .مسائل مربوط به روانپزشكي قانوني در رابطه با آبستني و اشتغال را توضيح دهد .13

               حقوق انساني و اخالقي را در بالين رعايت نمايد .14

  :ثبت موارد يادگيري جديد

1.  

2.  
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  ٣��ول 
  آموزش ديده ام  فعاليتهاي يادگيري

  

ارزيابي دانشجواز   انجام داده ام  مشاهده كرده ام

پيشرفت يادگيري 

  )0- 20(خود

از  ي استادارزياب

يادگيري پيشرفت 

  مستقل  با كمك  تعداد  كنفرانس  مطالعه شخصي  )0- 20(دانشجو 

  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد

            . حقوق ، اخالق ، جرم و مجازات و وظايف و مسئوليتهاي داروشناسي را توضيح دهد .1

            . اي  توضيح دهدخطاهاي حرفه .2

            . خطاها در انتقال امراض مسري را بر شمارد  .3

            . بي احتياطي و خطا در زايمان را توضيح دهد .4

            . روئي را توضيح دهدقوانين مربوط به مقررات پزشكي دا .5

            . را توضيح دهد... ) مسائل مربوط به شب  �تشخيص ( موارد مربوط به پزشكي قانوني در آبستني  .6

داليل سقط ، شناسـائي آثـار و    �رابطه ضربه با سقط  �عوارض  �انواع  �تعاريف ( در رابطه با سقط جنين  .7

  . را توضيح دهد) بقاياي جنين و آبستني 

          

            . انواع سقط را تشخيص دهد .8

            . قوانين مربوط به بچه كشي را توضيح دهد .9

            .انواع پرده بكارت سالم را تشخيص دهد .10

            . بكارت را تشخيص دهدانواع پارگيهاي پرده .11

            . انواع موارد منافي عفت را تشخيص دهد .12

            .ستني و اشتغال را توضيح دهدمسائل مربوط به روانپزشكي قانوني در رابطه با آب .13

            حقوق انساني و اخالقي را در بالين رعايت نمايد  .14

ارزيابي كلي دوره از نظر دانشجو در خصوص موارد آموزشي، اخالقي ، ارتباط با پرسنل در 

  :اين قسمت درج شود
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  چك ليست ارزشيابي) 4(جدول 

  عالي  فعاليتهاي يادكيري  اهداف رفتاري

)1(  

  خوب

)75/0(  

  متوسط

)5/0(  

  ضعيف

)25/0(  

  . حقوق ، اخالق ، جرم و مجازات و وظايف و مسئوليتهاي داروشناسي را توضيح دهد .1
          

  . اي  توضيح دهدخطاهاي حرفه .2
          

  خطاها در انتقال امراض مسري را بر شمارد  .3
          

  . بي احتياطي و خطا در زايمان را توضيح دهد .4
          

  . بوط به مقررات پزشكي داروئي را توضيح دهدقوانين مر .5
          

  . را توضيح دهد... ) مسائل مربوط به شب  �تشخيص ( موارد مربوط به پزشكي قانوني در آبستني  .6
          

داليل سـقط ، شناسـائي    �رابطه ضربه با سقط  �عوارض  �انواع  �تعاريف ( در رابطه با سقط جنين  .7

  . را توضيح دهد)  آثار و بقاياي جنين و آبستني

  به بيمار توضيح دهد
        

  . انواع سقط را تشخيص دهد .8
          

  . قوانين مربوط به بچه كشي را توضيح دهد .9
          

  .انواع پرده بكارت سالم را تشخيص دهد .10
          

  . بكارت را تشخيص دهدانواع پارگيهاي پرده .11
          

  . انواع موارد منافي عفت را تشخيص دهد .12
          

  .مربوط به روانپزشكي قانوني در رابطه با آبستني و اشتغال را توضيح دهدمسائل  .13
          

  .برخورد صميمي با بيمار داشته باشد .1  حقوق انساني و اخالقي را در بالين رعايت نمايد  .14

  .خلوت بيمار را فراهم كند .2

  .هاي بيمار باشدپاسخگوي نگراني .3

        

  عالي  موارد  شجو در فعاليتهاي يادگيريرعايت نظم و اصول پرستاري و شركت فعال دان����

)1(  

  خوب

)75/0(  

  متوسط

)5/0(  

  ضعيف

)25/0(  

  .بر طبق زمان تعيين شده در بخش حضور يابد −  

  .مقررات مربوط به حضور در بخش را رعايت نمايد −

  .ارتباط و همكاري موثر با همكاران و ساير پرسنل برقرار نمايد −

  .ته باشداحساس مسئوليت در مراقبت از مددجو داش −

  .وظايف محوله را به موقع به طور صحيح و با سرعت مناسب بر طبق روش كار انجام مي دهد −

  .انتقادات منطقي را بدون واكنش نامناسب قبول مي كند −

  .عالقمندي واشتياق خود را در انجام وظايف محوله نشان مي دهد −

  .ستاري نشان مي دهدعالوه بر وظايف محوله ، اشتياق خود را به انجام وظايف ديگر پر −

        

  

امضاي معاون آموزشي                                                    امضاي مدير گروه                                                                                                             امضاي مربي                                                      امضاي دانشجو


