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روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

چک 

 لیست

بار 02 و  02طبق چک لیست شماره  

00 

 حرکتی-حسی

 انجام مستقل)

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

انجام  تزریقات عضالنی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری. 0 بالین

 دهد.



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

چک 

 لیست

بار 02 04طبق چک لیست شماره    حرکتی-حسی 

 )انجام مستقل

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

نجام س اصول و فنون پرستاری اتزریقات وریدی را در لیبر بر اسا. 2 بالین

 دهد.

چک 

 لیست

بار 02 و  02طبق چک لیست شماره  

00 

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

دهد. سرم تراپی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری انجام. 3 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 ، 22، 25طبق چک لیست شماره  

  32و  30، 32، 22، 22، 24

 حرکتی-حسی

ل مستق ثبت)

(عالیم حیاتی  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

اندازه گیری نماید بطور صحیح . عالیم حیاتی مادر را0 بالین  

چک 

 لیست

بار 02  حرکتی-حسی  22طبق چک لیست شماره  

 )انجام مستقل

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

ا سونداژ نمایددر موارد نیاز مادر ر. 5 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 و  02طبق چک لیست شماره  

00 

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(شرحال  

شرح حال کامل از مادر اخذ نماید. 2 بالین روش توضیحی  

چک 

 لیست

بار 02 22طبق چک لیست شماره    حرکتی-حسی 

 )انجام مستقل

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

د را انجام دهدمانورهای لئوپو. 4 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 به بیمار توضیح دهد-0   

با ضربان قلب جنین را -2

استفاده از گوشی مامایی یا 

کنترل نمایدمونیتور   

در صورت اختالل در ضربان -3

ع و اطالداده تشخیص ، آن را قلب

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

 فرایند(

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

ب جنین را کنترل نماید. ضربان قل2 بالین  



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

 دهد

چک 

 لیست

بار 02 22طبق چک لیست شماره    حرکتی-حسی 

 )انجام مستقل

(معاینه  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

معاینات واژینال را انجام دهد. 2 بالین  

چک 

 لیست

ربا 02 به بیمار توضیح دهد -0   

وسایل را آماده نماید -2  

مادر را زیر مانیتور قرار دهد -3  

اضات رحمی را کنترل انقب -0

 نماید

 موارد غیرطبیعی را تشخیص -5

 داده و گزارش نماید

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(القا  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

در مواقع مورد نیاز القا لیبر را انجام دهد. 02 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 زمان انتقال مادر اول زا و چندزا  

 را تشخیص دهد

 شناختی

 تشخیص به)

(موقع زایمان  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

مادر را به موقع به اتاق زایمان منتقل نماید. 00 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 چکمه بپوشد -0   

دستها را با آب و صابون  -2

 بشوید و ضد عفونی نماید

عینک و ماسک بزند -3  

گان استریل بپوشد -0  

  دو جفت دستکش استریل -5

 بپوشد

 حرکتی-حسی

 جام مستقل)ان

اسکراب و 

پوشش 

(استریل  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

پوشش مناسب و اسکراب را بطور صحیح انجام دهد. 02 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 ز با بصورت استریل ست زایمان را 

ل در نماید و وسایل را بطور استری

 ست قرار دهد

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

آماده کردن 

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

ست زایمان را آماده نماید. 03 بالین  



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

(ست  

چک 

 لیست

ربا 02 به بیمار توضیح دهد -0   

خلوت بیمار را رعایت نماید -2  

با رعایت شرایط استریل  -3

 شستشوی پرینه را انجام دهد

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(فرایند  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

دشستشوی پرینه را انجام ده. 00 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 به بیمار توضیح دهد -0   

 بی حسی موضعی را -2

انجام دهد بطور صحیح  

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(فرایند  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

حس نمایددر مواقع نیاز به اپیزیاتومی پرینه را بی. 05 بالین  

چک 

 لیست

ربا 02 به بیمار توضیح دهد -0   

 برش هنگام انقباضات رحمی -2

م مدیولترال را بطور صحیح انجا

 دهد

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(فرایند  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

برش اپی زیوتومی را انجام دهد. 02 بالین  

چک 

 لیست

 

 

ربا 02 ه با انجام صحیح مانور ریتگن ب 

 اکستانسیون سر کمک کند

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(فرایند  

ی و نمایش کلینیک

وضیحیروش ت  

مانور ریتگن را جهت خروج سر انجام دهد. 04 بالین  

چک 

 لیست

بار 02  اگر بند ناف دور گردن و شل -0 

 باشد آن را آزاد نماید

اگر بند ناف دور گردن چند  -2

کوتاه باشد آن را در همان  یادور 

 قسمت پرینه با زدن کالمپ در

 فاصله معین قطع نماید 

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

ازی بند جداس

 ناف دور گردن

یا بند ناف 

(کوتاه و ...  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

وضعیت بند ناف نوزاد را موقع زایمان کنترل نماید. 02 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 ر با حلقه کردن دستها دور س -0 

امی و فشار آرام به پائین شانه قد

 حرکتی-حسی

خارج سازی )

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

تنه و اندامهای جنین را خارج نماید. 02 بالین  



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

 را آزاد نماید

انه با وارد کردن فشار به باال ش -2

فی را آزاد نمایدخل  

پاهای جنین را قبل از خارج  -3

 شدن از واژن در دست بگیرد

 مستقل تنه و

(اندامها  

چک 

 لیست

بار 02 ه کالمپها را به فاصل -0 

 کم به بند ناف بزند

ها المپفاصله بین ک -2

 را با قیچی برش دهد

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

جداسازی بند 

  (ناف

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

جدا نمایدپس از قطع شدن ضربان بند ناف بند ناف را . 22 بالین  

چک 

 لیست

 

 

 

 

 

 

 

بار 02 نوزاد را زیر وارمر قرار دهد -0   

نوزاد را کامال خشک نماید  -2  

مایدحوله خیس را جدا ن -3  

دهان و بینی را پوار نماید -0  

نوزاد را  رنگتنفس قلب و  -5

 کنترل نماید

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

 مراقبت اولیه

(از نوزاد  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

مراقبتهای اولیه نوزاد را انجام دهد. 20 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 به تیم احیا اطالع دهد و در حد  

ات احیا را شرح وظایف خود اقدام

 انجام دهد

 حرکتی-حسی

احیا )انجام 

 نوزاد با کمک

(تیم احیا  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

در موارد الزم احیا نوزاد را انجام دهد. 22 بالین  

چک 

 لیست

با 02  ،آیتم تنفس 5آپگار را با توجه به  

ان ضرب ،پاسخ به تحریکات ،رنگ

 حرکتی-حسی

 انجام مستقل)

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

آپگار نوزاد را تعیین نماید. 23 بالین  
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روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

اید متعیین ننونیسیته  و قلب (ارتعیین آپگ   

چک 

 لیست

بار 02 له کالمپهای بند ناف را به فاص -0 

سانتی متر از بدن نوزاد  3تا  2

 وصل نماید

ر با گذاشتن گاز استریل زی -2

 بند ناف آن را قطع نماید

محل برش را با بتادین  -3

شو نمایدشست  

 حرکتی-حسی

صحیح )انجام 

 پانسمان بند

(ناف  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

بند ناف را پانسمان نماید. 20 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 دستکش استریل بپوشد -0   

 حاد را بطور صحیمعاینات نوز -2

 از سر تا پا انجام دهد

 حرکتی-حسی

صحیح  )انجام

(معاینه نوزاد  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد. 25 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 با در نظر گرفتن موهای سر  

،  گوشها،  ندول پستان، نوزاد

پا  دستگاه ژنیتال و چینهای کف

 سن جنینی را تعیین نماید

 حرکتی-حسی

یح تعیین صح)

سن داخل 

(رحمی  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

سن داخل رحمی نوزاد را تعیین نماید. 22 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 نوزاد را به مادر نشان دهد  -0   

اد بالفاصله پس از زایمان نوز -2

 را روی شکم مادر قرار دهد

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

(پروسه  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

پروسه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد. 24 بالین  

 چک

 لیست

 

 

 

 

بار 02 امل به عالیم کندگی جفت که ش 

خونریزی و  ،رحم نگلبوله شد

وجه باشد تبلند شدن بند ناف می

 نموده و بطور صحیح تشخیص

 دهد

 شناختی

تشخیص )ا

(کندگی جفت  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

عالیم کندگی جفت را تشخیص دهد. 22 بالین  



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

چک 

 لیست

بار 02  «د اند روسبران»با انجام مانور  

 جفت را خارج نماید

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل

خارج کردن 

(جفت  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

جفت را خارج نماید. 22 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 ها و کامل بودن پرده -0 

 کوتیلودونها را ارزیابی نماید

ح جفت را بطور صحیح تشری -2

 نماید

د موارد غیرطبیعی جفت و بن -3

تشخیص دهد ناف را  

 حرکتی-حسی

ارزیابی )

(صحیح جفت  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

جفت را ارزیابی نماید. 32 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 از  با رعایت شرایط استریل پس 

ب انجام بی حسی مناس

را  تومی یا پارگی احتمالیاپیزیا

 بطور آناتومیک ترمیم نماید

 حرکتی-حسی

ترمیم )

مستقل 

ا اپیزیاتومی ی

(ارگیپ  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

تومی و پارگی احتمالی را ترمیم نمایدزیااپی. 30 بالین  

چک 

 لیست

 

 

 

بار 02 شرح زایمان و دستورات پس از  

 زایمان را ثبت نماید

 حرکتی-حسی

ل ثبت مستق)

(دستورات  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

انجام دهدزایمان و دستورات پس از زایمان را  شرح. 32 بالین  

چک 

 لیست

بار 02 ا برخورد صمیمی و دوستانه ب -0 

 مادر داشته باشد

-از دستکاریهای خشن و بی -2

د خودداری نمایدرمو  

عاطفی 

رعایت اصول )

اخالقی و  

(انسانی مادر  

ی و نمایش کلینیک

 روش توضیحی

در را رعایت نمایدصول اخالقی و انسانی ما. ا33 بالین  



 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 

روش 

 ارزیابی

حداقل 

 یادگیری

سطح  فعالیت یادگیری

 یادگیری

عرصه  روش آموزش

 یادگیری

رفتاریاهداف   

 مادر یابه سواالت و نگرانیه -3

 پاسخ دهد

 

 برگ یادداشت روزانه دانشجو

 دستورالعمل برگ یادداشت روزانه

یکبار انجام  بیش از را رود در مورد فعالیتهای یادگیری از عالیم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید و در صورتی که هر فعالیتاز دانشجو انتظار می

.ادداشت نمایدداخل )( ی داد آن راتع داده،  

Eام              + آموزش دیدهE- ام               آموزش ندیدهOام+ مشاهده کرده 

O- ام              مشاهده نکردهPام مستقل           + انجام دادهP- ام باکمکانجام داده 

 

 فعالیتهای یادگیری روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم

انجام  تزریقات عضالنی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری      

 دهد.

جام تزریقات وریدی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری ان      

 دهد.

هد.سرم تراپی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری انجام د        
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مایداندازه گیری ن بطور صحیح عالیم حیاتی مادر را        

 در موارد نیاز مادر را سونداژ نماید      

 شرح حال کامل از مادر اخذ نماید      

 مانورهای لئوپود را انجام دهد      

 ضربان قلب جنین را کنترل نماید      

 معاینات واژینال را انجام دهد      

 در مواقع مورد نیاز القا لیبر را انجام دهد      

ا به موقع به اتاق زایمان منتقل نمایدمادر ر        

 پوشش مناسب و اسکراب را بطور صحیح انجام دهد      

 ست زایمان را آماده نماید      

 شستشوی پرینه را انجام دهد      

حس نمایددر مواقع نیاز پرینه را بی        

تومی را انجام دهدبرش اپیزیا        

روج سر انجام دهدمانور ریتگن را جهت خ        

 وضعیت بند ناف نوزاد را موقع زایمان کنترل نماید      

 تنه و اندامهای جنین را خارج نماید      

 بند ناف را جدا نماید      

 در مواقع مورد نیاز القا لیبر را انجام دهد      

 مادر را به موقع به اتاق زایمان منتقل نماید      

و اسکراب را بطور صحیح انجام دهد پوشش مناسب        

 ست زایمان را آماده نماید      

 شستشوی پرینه را انجام دهد      

 در مواقع نیاز پرینه را بی حس نماید      

تومی را انجام دهدبرش اپیزیا        

 مانور ریتگن را جهت خروج سر انجام دهد      
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یمان کنترل نمایدوضعیت بند ناف نوزاد را موقع زا        

 تنه و اندامهای جنین را خارج نماید      

جدا نمایدپس از قطع شدن ضربان بند ناف بند ناف را         

نوزاد را انجام دهداز مراقبتهای اولیه         

 در موارد الزم احیا نوزاد را انجام دهد      

 آپگار نوزاد را تعیین نماید      

پانسمان نمایدبند ناف را         

 معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد      

 سن داخل رحمی نوزاد را تعیین نماید      

 پروسه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد      

 عالیم کندگی جفت را تشخیص دهد      

 جفت را خارج نماید      

 جفت را ارزیابی نماید      

ی احتمالی را ترمیم نمایدتومی و پارگاپیزیا        

زایمان و دستورات پس از زایمان را انجام دهد شرح        

اخالقی و انسانی مادر را رعایت نمایداصول         
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3دول شماره ج  

ارزیابی 

استاد از 

پیشرفت 

یادگیری 

دانشجو 

(22)  

ارزیابی 

دانشجو از 

 پیشرفت

یادگیری 

(22)خود   

امانجام داده   

 مشاهده

امکرده  

 )تعداد(

امآموزش دیده   

 فعالیتهای یادگیری

 

با  مستقل

 کمک

مطالعه  کنفرانس

 شخصی

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 

 

 تزریقات عضالنی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری انجام دهد.     

دهد.تزریقات وریدی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری انجام        

 سرم تراپی را در لیبر بر اساس اصول و فنون پرستاری انجام دهد.     

 عالیم حیاتی مادر را بطور صحیح اندازه گیری نماید     

 در موارد مورد نیاز مادر را سونداژ نماید     

 شرح حال کامل از مادر اخذ نماید     

 مانورهای لئوپود را انجام دهد     

لب جنین را کنترل نمایدضربان ق       

 معاینات واژینال را انجام دهد     

 در مواقع نیاز القا لیبر را انجام دهد     

 مادر را به موقع به اتاق زایمان منتقل نماید     

 پوشش مناسب و اسکراب را بطور صحیح انجام دهد     

 ست زایمان را آماده نماید     

م دهدشستشوی پرینه را انجا       

حس نمایددر مواقع نیاز پرینه را بی       

 برش اپیزیاتومی را انجام دهد     
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 مانور ریتگن را جهت خروج سر انجام دهد     

 وضعیت بند ناف نوزاد را موقع زایمان کنترل نماید     

 تنه و اندامهای جنین را خارج نماید     

جدا نمایدد ناف پس از قطع شدن ضربان بنبند ناف را        

 مراقبتهای اولیه نوزاد را انجام دهد     

 در موارد الزم احیا نوزاد را انجام دهد     

 آپگار نوزاد را تعیین نماید     

 بند ناف را پانسمان نماید     

 معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد     

 سن داخل رحمی نوزاد را تعیین نماید     

همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد پروسه       

 عالیم کندگی جفت را تشخیص دهد     

 جفت را خارج نماید     

 جفت را ارزیابی نماید     

 اپیزیاتومی و پارگی احتمالی را ترمیم نماید     

 شرح زایمان و دستورات پس از زایمان را انجام دهد     

رعایت نماید اصول اخالقی و انسانی مادر را       
تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

پرستاری و مامایی دانشکده   

پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر   

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 
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 معیار اول:

حرفه ای-رعایت مسائل اخالقی  

 

 نظیر: 

 رعایت وقت شناسی 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

  ارتباط مناسب احترام به بیمار و

 با او

احترام به پرسنل و ارتباط مناسب 

هابا آن  

3 2 0 

 معیار دوم:

های تخصصی بخش مربوطهمهارت  

 

 نظیر:

 های تخصصی توانایی انجام مراقبت

بیماران واگذار شده در راستای اهداف 

 کارآموزی مربوطه)ضمیمه در طرح درسی(

  بیماران بر دقت در انجام مراقبت از

 اساس اصول پراکتیکال

 آموزش به بیمار و خانواده وی

02 00 02 2 2 4 2 5 0 3 2 0 

 معیار سوم:

 مهارت های علمی و شناختی

 

 نظیر:

 های شرکت فعال در بحث

 گروهی

 ها و ارائه کنفرانس

های ارائه شده گزارش

از طرف مدرس محترم 

 مربوطه

 

5 0 3 2 0 

 

نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجویان

 مسائل اخالقی و

ایحرفه  

 

(3تا  1)  

 

مهارت های تخصصی بخش 

 مربوطه

(11تا  1)  

 

 

های علمی و مهارت

 شناختی

(5تا  1)  

نمره 

 نهایی

 

1.     

 

  

2.     

 

  

3.     

 

  

 

امضای معاون آموزشی                         امضای مدیر گروه                          امضای مربی                  امضای دانشجو              

 


