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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

آمار روزانه بیماران و تعداد تخت خالی  .1

را کنترل و در برگهه مخصهوث تبهت    

 نماید.

روش توضیحی و  بالین 

 پرسش و پاسخ 

آمار روزانهه بیمهاران را کنتهرل و     . 1 انجام مستقل مهارت

 تبت نماید.  

کنترلههو تعهداد تختهههای خهالی را    . 2

 تبت نماید.

 مشاهده و چک لیست  مورد 3

در رابطه بهه ارهرای برنامهه مراقبتهی      .2

خاث بیماران در هنگام تحویهل دادن  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

پروسههیجرهای خههاث بیمههاران را  . 1 انجام مستقل مهارت

 گزارش دهد.

 مشاهده و چک لیست وردم 2
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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

یهها تحویههل گههرفتن در بههالین بیمههار   

 گزارش شفاهی ارائه دهند

در مورد مشهکتت خهاث یها حهواد       .3

احتمههالی کههه بههرای وضههعیت بهها ایههن 

بیماران بورود آمده گزارش کتبهی یها   

 شفاهی ارائه دهد.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

در رابطه با پروسیجر خاث گهزارش   .1 انجام مستقل مهارت

 شفاهی انجام دهد.

در رابطه با پروسیجر خاث گهزارش   .2

 کتبی انجام دهد.

 مشاهده و چک لیست مورد 2

در مورد مشهکتت خهاث یها حهواد       .4

احتمههالی کههه بههرای وضههعیت بهها ایههن 

بیماران بورود آمده گزارش کتبهی یها   

 شفاهی ارائه دهد.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

در مههورد مشههکتت خههاث گههزارش  .1 انجام مستقل مهارت

 شفاهی و کتبی ارائه دهد.  

حهواد  احتمهالی گهزارش     در مورد .2

 شفاهی و کتبی ارائه دهد.

 مشاهده و چک لیست مورد 2

از پرسههنل هنگههام تحویههل دادن یهها    .5

تحویل گرفتن شیفت تشکر کتمی یها  

 غیر کتمی بکند.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 از پرسنل تشکر کتمی بکند. .1 عاطفی

 از پرسنل تشکر غیر کتمی بکند. .2

 چک لیستمشاهده و  مورد 3

اتاق مداوا را از نظر بهداشت عمومی و  .6

 ورود وسایل ایمنی کنترل کند.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

اتاق مداوا را از نظر بهداشت عمومی  .1 انجام مستقل مهارت

 کنترل کند.

اتاق مداوا را از نظهر ورهود وسهایل     .2

 ایمنی کنترل کند.

 مشاهده و چک لیست مورد 3

رهای مراقبتی با اداری انجام گرفتن کا .7

خههدماتی را در زمههان خههاث خههود     

 کنترل نماید.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

انجام گرفتن کارهای مراقبتی  را در  .1 انجام مستقل مهارت

 زمان خاث خود کنترل نماید.  

 انجام گرفتن کارهای اداری .2

را در زمان خاث خود کنترل نماید.  .3

 خود   کنترل نماید.

 گرفتن کارهای خدماتی انجام .4

 مشاهده و چک لیست مورد 3
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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

 را در زمان خاث خود کنترل نماید. .5

انواع درخواسهتها را براسهاس فرمههای     .8

خاث از رمله آزمایشات وسایل انبار   

 داروهای مصرفی تهیه نماید.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

انواع درخواست آزمایشهات را طبه     .1 انجام مستقل مهارت

 خاث انجام دهد. فرم

انواع درخواست وسایل انبار را طب   .2

 فرم خاث انجام دهد.

انواع درخواست داروهای مصهرفی را   .3

 طب  فرم خاث انجام دهد.

 مشاهده و چک لیست مورد 3

اقدامات مناسبی بهه دنبهال دسهتورات     .9

هها درخواسهت   مقابل پیگیری مشاهده

 آزمایش و رادیوگرافی انجام دهد.

ی و روش توضیح بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاوره ها را پیگیری نماید. .1 انجام مستقل مهارت

درخواسهههت آزمهههایش را پیگیهههری  .2

 نماید.

درخواسههت رادیههوگرافی را پیگیههری  .3

 نماید.

 مشاهده و چک لیست مورد 5

تهوالی احیهاارا از نظهر داور و ورههود     .11

وسایل با تاریخ مصرف و برطرف کردن 

 کمبودهای آنکنترلنماید.  

وضیحی و روش ت بالین

 پرسش و پاسخ 

تههوالی احیهها را از نظههر دارو کنتههرل  .1 انجام مستقل مهارت

 نماید.

توالی احیا را از نظهر ورهود وسهایل     .2

 کنترل نماید.

توالی احیا را از نظهر تهاریخ مصهرف     .3

 کنترل نماید.

کمبودهههای تههوالی احیهها را برطههرف  .4

 نماید.

 

 

 

 مشاهده و چک لیست مورد 5

 مشاهده و چک لیست مورد 3 وسایل مصرفی را پیش بینی نماید. .1 انجام مستقل مهارتروش توضیحی و  بالینوکهت    وسایل مصهرفی روزانهه و آن    .11
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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

سرنگ  انهواع سهوندها و ... ومتفهه را    

پیش بینی نموده و به میزان کهافی در  

 اختیار پرسنل قرار دهد.

وسایل مصرفی را به میزان کافی در  .2 پرسش و پاسخ 

 اختیار پرسنل قرار دهد.

 24را بهرای   متفه و لباس مورد نیاز .3

سههاعت بیمههاران بخههش درخواسههت 

 نماید.  

تابلو اعتنات بخش را از نظهر تیییهر    .12

برنامههه کههاری پرسههتاران پزشههکانو     

 دانشجویان کنترل نماید.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

آمهادگی   وضعیت بیمهاران را از نظهر   .13

عمل رراحی یا آزمایشات پاراکلینیکی 

که نیاز به آمادگی قبلی دارند بررسهی  

 نماید.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

وضههعیت پرونههده بیمههاران را از نظههر  .14

ههها کامهل بههودن آزمایشههات و مشههاوره 

برای عمل رراحی یها اقهدامات خهاث    

 انی بررسی نماید.درم

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

بخههش را از نظههر فیزیکههی وسههایل و  .15

تجهیزات پرسنل   بیمهاران   کارههای   

 مراقبتی و درمانی بررسی نماید.  

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 لیستمشاهده و چک  مورد 3  انجام مستقل مهارت

برنامههه مراقبتههی بیمههاران را تهیههه    .16

نمههوده و آنههها را در کههاردک  تبههت   

 نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

 مشاهده و چک لیست مورد 3  تانجام مستقل مهارروش توضیحی و  بالیننکات آموزشهی در برنامهه مراقبتهی     .17
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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

 پرسش و پاسخ  برای بیماران را تبت نماید .

لیسههتی ازنیازهههای آموزشیلرسههنل   .18

تهیه نموده برای آموزش آنهان برنامهه  

 اررائی طرح نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

بهزیستی از مشکتت بخهش و علهل    .19

آنها تهیه کرده یا راه حلهای مناسهبی  

 مشکل ارائه دهد. برای حل 

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

با توره به نیازهای مراقبتی بیماران  .21

و همههاهنگی بهها مربههی وسرپرسههتار    

 تقسیم کار انجام دهد.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

ل مربههوب بههه چههک کههردن    اصههو .21

دستورات پزشک و تبهت در کهاردک    

 را رعایت نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

اررای برنامه آموزش بهه بیمهار را از    .22

طری  گزارش کتبی و شفاهی کنتهرل  

 نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  هارتانجام مستقل م

دارو دادن پرسههنل ودانشههجویان را   .23

براسهههاس اصهههول دارو دادن کنتهههرل 

 نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

 مشاهده و چک لیست مورد 3  انجام مستقل مهارت

رفتارهههههای بهداشههههتی پرسههههنل  .24

پرسههتاری  کارکنههان وبیمههاران را در   

 رهت کنترل عفونت کنترل نماید.

روش توضیحی و  بالین

 پرسش و پاسخ 

با پرسهنل برخهورد مناسها داشهته      .1 انجام مستقل مهارت

 باشد.

از پرسنل در تهیه کهار روزانهه نظهر     .2

 خواهی نماید.

 مشاهده و چک لیست مورد 3
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 عرصه یادگیری هداف رفتاریا

 

 روش آموزش
 

 یادگیری سطح

 

 فعالیتهای یادگیری
 

های حداقل

 یادگیری

 روش ارزیابی

از پرسنل برای پیشهبرد بهتهر امهور      .3

 نظر خواهی نماید.

از پرسنل در مورد مشهکتت پهیش    .4

بینی نشده در هنگام تحویل شیفت 

 سئوال نماید.

ع لزوم در انجام مراقبهت بهه   در مواق .5

 پرسنل کمک نماید.
 

 (برگ یادداشت روزانه دانشجو2ردول )

 دستورالعمل تکمیل برگ یادداشت روزانه

بیش از یک بار انجام شده تعداد آن درداخل )( هر فعالیت از دانشجو انتظار می رود در مورد فعالیتهای یادگیری از عتیم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که 

 یادداشت گردد:
Eام: آموزش دیده     -Eام: آموزش ندیده     +O:  ام مشاهده کرده    -O:   ام کردهنمشاهده    +P انجام داده ام مستقل :    -P انجام داده ام  با کمک : 

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

       آمار روزانه بیماران و تعداد تخت خالی را کنترل و در برگه مخصوث تبت نماید. .1
در رابطه به اررای برنامه مراقبتی خاث بیماران در هنگام تحویل دادن یا تحویل گهرفتن در بهالین بیمهار گهزارش      .2

 شفاهی ارائه دهند
      

حواد  احتمالی که برای وضعیت با این بیماران بورود آمده گهزارش کتبهی یها شهفاهی     در مورد مشکتت خاث یا  .3

 ارائه دهد.
      

در مورد مشکتت خاث یا حواد  احتمالی که برای وضعیت با این بیماران بورود آمده گهزارش کتبهی یها شهفاهی      .4

 ارائه دهد.  
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 روز ششم روز پنجم روز چهارم روزسوم روز دوم روز اول فعالیتهای یادگیری

       ر کتمی یا غیر کتمی بکند.از پرسنل هنگام تحویل دادن یا تحویل گرفتن شیفت تشک .5
       اتاق مداوا را از نظر بهداشت عمومی و ورود وسایل ایمنی کنترل کند. .6
       انجام گرفتن کارهای مراقبتی با اداری خدماتی را در زمان خاث خود   کنترل نماید.   .7
         داروهای مصرفی تهیه نماید.  انواع درخواستها را براساس فرمهای خاث از رمله آزمایشات وسایل انبار  .8
       ها درخواست آزمایش و رادیوگرافی انجام دهد.اقدامات مناسبی به دنبال دستورات مقابل پیگیری مشاهده .9
       توالی احیاارا از نظر داور و ورود وسایل با تاریخ مصرف و برطرف کردن کمبودهای آنکنترلنماید.   .11

ن وکت   سرنگ  انواع سوندها و ... ومتفه را پیش بینی نموده و به میزان کافی در اختیار وسایل مصرفی روزانه و آ .11

 پرسنل قرار دهد.
      

       تابلو اعتنات بخش را از نظر تیییر برنامه کاری پرستاران پزشکانو دانشجویان کنترل نماید.   .12
راکلینیکی که نیاز به آمادگی قبلهی دارنهد بررسهی    وضعیت بیماران را از نظر آمادگی عمل رراحی یا آزمایشات پا .13

 نماید.  
      

ها برای عمل رراحی یا اقهدامات خهاث درمهانی    وضعیت پرونده بیماران را از نظر کامل بودن آزمایشات و مشاوره .14

 بررسی نماید.

      

       بخش را از نظر فیزیکی وسایل و تجهیزات پرسنل   بیماران   کارهای مراقبتی و درمانی بررسی نماید.   .15

       برنامه مراقبتی بیماران را تهیه نموده و آنها را در کاردک  تبت نماید. .16

       نکات آموزشی در برنامه مراقبتی برای بیماران را تبت نماید . .17

       آموزشیلرسنل تهیه نموده برای آموزش آنهان برنامه اررائی طرح نماید.لیستی ازنیازهای  .18

       بهزیستی از مشکتت بخش و علل آنها تهیه کرده یا راه حلهای مناسبی برای حل مشکل ارائه دهد.   .19

       با توره به نیازهای مراقبتی بیماران و هماهنگی با مربی وسرپرستار تقسیم کار انجام دهد. .21

       اصول مربوب به چک کردن دستورات پزشک و تبت در کاردک  را رعایت نماید. .21

       اررای برنامه آموزش به بیمار را از طری  گزارش کتبی و شفاهی کنترل نماید. .22

       دارو دادن پرسنل ودانشجویان را براساس اصول دارو دادن کنترل نماید. .23
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 روز ششم روز پنجم روز چهارم روزسوم روز دوم روز اول فعالیتهای یادگیری

         کارکنان وبیماران را در رهت کنترل عفونت کنترل نماید.رفتارهای بهداشتی پرسنل پرستاری .24

 تبت موارد یادگیری ردید:

1 

2 

3 

 
 

 



 9 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 3ردول 
 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

 مشاهده کرده ام

 

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام

پیشرفت یادگیری 

 (1-21خود)

ارزیابی استاد از 

پیشرفت 

یادگیری 

 (1-21دانشجو )
 مستقل با کمک تعداد کنفران  طالعه شخصیم

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 آمار روزانه بیماران و تعداد تخت خالی را کنترل و در برگه مخصوث تبت نماید. .1
     

در رابطه به اررای برنامه مراقبتی خاث بیماران در هنگام تحویهل دادن یها تحویهل     .2

 ارائه دهندگرفتن در بالین بیمار گزارش شفاهی 

     

در مورد مشکتت خاث یا حواد  احتمالی که برای وضعیت با این بیمهاران بورهود    .3

 آمده گزارش کتبی یا شفاهی ارائه دهد.

     

در مورد مشکتت خاث یا حواد  احتمالی که برای وضعیت با این بیمهاران بورهود    .4

 آمده گزارش کتبی یا شفاهی ارائه دهد.  

     

ام تحویل دادن یا تحویل گرفتن شیفت تشکر کتمی یها غیهر کتمهی    از پرسنل هنگ .5

 بکند.

     

 اتاق مداوا را از نظر بهداشت عمومی و ورود وسایل ایمنی کنترل کند. .6
     

انجام گرفتن کارهای مراقبتی بها اداری خهدماتی را در زمهان خهاث خهود   کنتهرل        .7

 نماید.  

     

خاث از رمله آزمایشات وسایل انبار   داروههای   انواع درخواستها را براساس فرمهای .8

 مصرفی تهیه نماید.  

     

ها درخواسهت آزمهایش و   اقدامات مناسبی به دنبال دستورات مقابل پیگیری مشاهده .9

 رادیوگرافی انجام دهد.

     

تههوالی احیههاارا از نظههر داور و ورههود وسههایل بهها تههاریخ مصههرف و برطههرف کههردن  .11

 .  کمبودهای آنکنترلنماید

     

وسایل مصرفی روزانه و آن وکت   سرنگ  انواع سوندها و ... ومتفه را پهیش بینهی    .11
     



 11 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

 مشاهده کرده ام

 

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام

پیشرفت یادگیری 

 (1-21خود)

ارزیابی استاد از 

پیشرفت 

یادگیری 

 (1-21دانشجو )
 مستقل با کمک تعداد کنفران  طالعه شخصیم

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 پرسنل قرار دهد.نموده و به میزان کافی در اختیار 

تابلو اعتنات بخش را از نظر تیییر برنامهه کهاری پرسهتاران پزشهکانو دانشهجویان       .12

 کنترل نماید.  

     

ادگی عمل رراحی یا آزمایشات پاراکلینیکی کهه نیهاز   وضعیت بیماران را از نظر آم .13

 به آمادگی قبلی دارند بررسی نماید.  

     

هها بهرای عمهل    وضعیت پرونده بیماران را از نظر کامل بودن آزمایشهات و مشهاوره   .14

 رراحی یا اقدامات خاث درمانی بررسی نماید.

     

ان   کارههای مراقبتهی و   بخش را از نظر فیزیکی وسایل و تجهیزات پرسنل   بیمار .15

 درمانی بررسی نماید.  

     

 برنامه مراقبتی بیماران را تهیه نموده و آنها را در کاردک  تبت نماید. .16
     

 نکات آموزشی در برنامه مراقبتی برای بیماران را تبت نماید . .17
     

 لیستی ازنیازهای آموزشیلرسنل تهیه نموده بهرای آمهوزش آنههان برنامهه اررائهی      .18

 طرح نماید.

     

بهزیستی از مشکتت بخش و علل آنها تهیه کرده یا راه حلهای مناسبی برای حهل   .19

 مشکل ارائه دهد. 

     

با توره به نیازهای مراقبتی بیماران و هماهنگی با مربی وسرپرسهتار تقسهیم کهار     .21

 انجام دهد.

     

 رعایت نماید.اصول مربوب به چک کردن دستورات پزشک و تبت در کاردک  را  .21
     

 اررای برنامه آموزش به بیمار را از طری  گزارش کتبی و شفاهی کنترل نماید. .22
     

 دارو دادن پرسنل ودانشجویان را براساس اصول دارو دادن کنترل نماید. .23
     



 11 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

 مشاهده کرده ام

 

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام

پیشرفت یادگیری 

 (1-21خود)

ارزیابی استاد از 

پیشرفت 

یادگیری 

 (1-21دانشجو )
 مستقل با کمک تعداد کنفران  طالعه شخصیم

 تعداد تعداد تعداد تعداد

رفتارهای بهداشتی پرسنل پرستاری  کارکنان وبیماران را در رهت کنترل عفونت  .24

 کنترل نماید.

     



 12 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ( چک لیست ارزشیابی4ردول )
 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

 آمار روزانه بیماران را کنترل و تبت نماید.   - 1 آمار روزانه بیماران و تعداد تخت خالی را کنترل و در برگه مخصوث تبت نماید. .1

 تبت نماید.تعداد تختهای خالی را کنترلو  - 2
    

در رابطه به اررای برنامهه مراقبتهی خهاث بیمهاران در هنگهام تحویهل دادن یها         .2

 تحویل گرفتن در بالین بیمار گزارش شفاهی ارائه دهند

     پروسیجرهای خاث بیماران را گزارش دهد. - 1

در مورد مشکتت خاث یا حواد  احتمالی که بهرای وضهعیت بها ایهن بیمهاران       .3

 گزارش کتبی یا شفاهی ارائه دهد.بورود آمده 

 در رابطه با پروسیجر خاث گزارش شفاهی انجام دهد. - 1

 در رابطه با پروسیجر خاث گزارش کتبی انجام دهد. - 2
    

در مورد مشکتت خاث یا حواد  احتمالی که بهرای وضهعیت بها ایهن بیمهاران       .4

 بورود آمده گزارش کتبی یا شفاهی ارائه دهد. 

 مشکتت خاث گزارش شفاهی و کتبی ارائه دهد. در مورد  -1

 در مورد حواد  احتمالی گزارش شفاهی و کتبی ارائه دهد. - 2
    

از پرسنل هنگام تحویل دادن یا تحویهل گهرفتن شهیفت تشهکر کتمهی یها غیهر         .5

 کتمی بکند.

 از پرسنل تشکر کتمی بکند. -1

 از پرسنل تشکر غیر کتمی بکند. - 2
    

 اتاق مداوا را از نظر بهداشت عمومی کنترل کند. -1 ا را از نظر بهداشت عمومی و ورود وسایل ایمنی کنترل کند.اتاق مداو .6

 اتاق مداوا را از نظر ورود وسایل ایمنی کنترل کند. - 2
    

انجام گرفتن کارهای مراقبتی با اداری خدماتی را در زمان خاث خهود   کنتهرل    .7

 نماید.  

رهای مراقبتی  را در زمان خاث خهود کنتهرل   انجام گرفتن کا -1

 نماید.  

 انجام گرفتن کارهای اداری - 2

 را در زمان خاث خود کنترل نماید. خود   کنترل نماید.

 انجام گرفتن کارهای خدماتی - 3

 را در زمان خاث خود کنترل نماید.

    

بهار    انواع درخواستها را براساس فرمههای خهاث از رملهه آزمایشهات وسهایل ان      .8

 داروهای مصرفی تهیه نماید.  

 انواع درخواست آزمایشات را طب  فرم خاث انجام دهد. -1

 انواع درخواست وسایل انبار را طب  فرم خاث انجام دهد. - 2

انواع درخواست داروهای مصرفی را طبه  فهرم خهاث انجهام      - 3

 دهد.

    



 13 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

هها درخواسهت   اقدامات مناسبی بهه دنبهال دسهتورات مقابهل پیگیهری مشهاهده       .9

 آزمایش و رادیوگرافی انجام دهد.

 مشاوره ها را پیگیری نماید. -1

 درخواست آزمایش را پیگیری نماید. -2

 درخواست رادیوگرافی را پیگیری نماید. – 3

    

توالی احیاارا از نظر داور و ورهود وسهایل بها تهاریخ مصهرف و برطهرف کهردن         .11

 کمبودهای آنکنترلنماید.  

 را از نظر دارو کنترل نماید. توالی احیا – 1

 توالی احیا را از نظر ورود وسایل کنترل نماید. - 2

 توالی احیا را از نظر تاریخ مصرف کنترل نماید. - 3

 کمبودهای توالی احیا را برطرف نماید. – 4

    

وسایل مصرفی روزانه و آن وکت   سرنگ  انهواع سهوندها و ... ومتفهه را پهیش      .11

 پرسنل قرار دهد.میزان کافی در اختیار  بینی نموده و به

 وسایل مصرفی را پیش بینی نماید. – 1

 وسایل مصرفی را به میزان کافی در اختیار پرسنل قرار دهد. – 2

سهاعت بیمهاران بخهش     24متفه و لباس مورد نیاز را بهرای   – 3

 درخواست نماید.  

    

ستاران پزشهکانو دانشهجویان   تابلو اعتنات بخش را از نظر تیییر برنامه کاری پر .12

 کنترل نماید.  

     

وضعیت بیماران را از نظر آمادگی عمل رراحی یا آزمایشات پهاراکلینیکی کهه    .13

 نیاز به آمادگی قبلی دارند بررسی نماید.  

     

ها برای عمهل  وضعیت پرونده بیماران را از نظر کامل بودن آزمایشات و مشاوره .14

 ی بررسی نماید.رراحی یا اقدامات خاث درمان

     

بخش را از نظر فیزیکی وسایل و تجهیزات پرسنل   بیماران   کارهای مراقبتی  .15

 و درمانی بررسی نماید.  

     

      برنامه مراقبتی بیماران را تهیه نموده و آنها را در کاردک  تبت نماید. .16
      نکات آموزشی در برنامه مراقبتی برای بیماران را تبت نماید . .17
لیستی ازنیازهای آموزشیلرسنل تهیه نموده برای آموزش آنهان برنامه اررائهی   .18

 طرح نماید.

     



 14 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

بهزیستی از مشکتت بخش و علل آنها تهیه کرده یا راه حلهای مناسبی بهرای   .19

 حل مشکل ارائه دهد. 

     

با توره به نیازهای مراقبتی بیماران و هماهنگی با مربهی وسرپرسهتار تقسهیم     .21

 انجام دهد.کار 

     

اصول مربوب به چک کردن دستورات پزشهک و تبهت در کهاردک  را رعایهت      .21

 نماید.

     

      اررای برنامه آموزش به بیمار را از طری  گزارش کتبی و شفاهی کنترل نماید. .22

      دارو دادن پرسنل ودانشجویان را براساس اصول دارو دادن کنترل نماید. .23

رسنل پرستاری  کارکنهان وبیمهاران را در رههت کنتهرل     رفتارهای بهداشتی پ .24

 عفونت کنترل نماید.

 با پرسنل برخورد مناسا داشته باشد. – 1

 از پرسنل در تهیه کار روزانه نظر خواهی نماید. – 2

 از پرسنل برای پیشبرد بهتر امور  نظر خواهی نماید. – 3

تحویل  از پرسنل در مورد مشکتت پیش بینی نشده در هنگام - 4

 شیفت سئوال نماید.

 در مواقع لزوم در انجام مراقبت به پرسنل کمک نماید. – 5

 

    

عالی موارد رعایت نظم و اصول پرستاری و شرکت فعال دانشجو در فعالیتهای یادگیری 

(1) 

 خوب

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 
  .بر طب  زمان تعیین شده در بخش حضور یابد 

  به حضور در بخش را رعایت نماید.مقررات مربوب 

 .ارتباب و همکاری موتر با همکاران و سایر پرسنل برقرار نماید 

 .احساس مسئولیت در مراقبت از مددرو داشته باشد 

    وظایف محوله را به موقع به طور صحیح و با سرعت مناسا بهر طبه  روش

 کار انجام می دهد.

 می کند. انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسا قبول 

 .عتقمندی واشتیاق خود را در انجام وظایف محوله نشان می دهد 

    



 15 گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 عالی فعالیتهای یادکیری اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(75/1) 

 متوسط

(5/1) 

 ضعیف

(25/1) 

      عتوه بر وظایف محوله   اشتیاق خود را به انجهام وظهایف دیگهر پرسهتاری

 نشان می دهد.
 

 

 امضای معاون آموزشی                     وهامضای مدیر گر                                     امضای مربی                                امضای دانشجو


