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عرصه  صیاختصا اهداف

 یادگیري

حداقل  فعالیت یادگیري سطح یادگیري آموزش روش

 یادگیري

 روش

 ارزیابي

تزریقات عضالنی را در ليبر با رعایت .1

اصول فنون پرستاری صحيح انجام 

 دهد.

 نمایش کلينيکی و بالين

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل تزریقات(

 چک ليست بار 5 41و  44شماره طبق چک ليست 

تزریقات وریدی را در ليبر با رعایت .2

اصول و فنون پرستاری صحيح انجام 

 دهد.

 نمایش کلينيکی و بالين

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل تزریقات(

 چک ليست بار 5 44شماره طبق چک ليست 

سرم تراپی را در ليبر با رعایت اصول و .3

 فنون پرستاری صحيح انجام دهد.

 نمایش کلينيکی و بالين

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل تزریقات(

 چک ليست بار 5 53و  44شماره طبق چک ليست 

طور صحيح عالئم حياتی مادر را به.4

 کنترل نماید. 

 بالين

)ليبر و اتاق 

 زایمان(

 نمایش کلينيکی وً 

 روش توضيحی

 توسط مربی 

 حرکتی-حسی

)ثبت مستقل عالئم 

 حياتی(

و  34و  22و  24و  24و  22و  25شماره  طبق چک ليست

  32و  31

 چک ليست بار 5

 بالين در موارد مورد نياز مادر را سونداژ نماید..5

)ليبر و اتاق 

 زایمان(

 نمایش کلينيکی و

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی-حسی

 )انجام مستقل سونداژ(

 چک ليست بار 3 24شماره  طبق چک ليست

 بالين ال کامل از مادر  اخذ نماید. شرح ح.2
 روش توضيحی 

 توسط مربی

 حرکتی-حسی

)انجام مستقل  اخذ 

 شرح حال( 

 چک ليست بار 2 طبق چک ليست

 نمایش کلينيکی وً  بالين مانورهای لئوپولد را  انجام دهد. .4

روش توضيحی 

 توسط مربی

حرکتی )انجام  –حسی 

با  مانورهای لئوپولد

 کمک مربی(

 چک ليست بار 5 42شماره  ليستطبق چک 

 نمایش کلينيکی و بالين ضربان قلب جنين را کنترل نماید .4

روش توضيحی 

حرکتی  –حسی 

)کنترل ضربان قلب 

 به بيمار  توضيح دهد،-1

با استفاده از گوشی مامایی یا مانيتور ضربان قلب جنين -2

 چک ليست بار 14
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عرصه  صیاختصا اهداف

 یادگیري

حداقل  فعالیت یادگیري سطح یادگیري آموزش روش

 یادگیري

 روش

 ارزیابي

 ا  گوشی مامایی باشد (را کنترل نماید، )تاکيد بر کنترل ب جنين با کمک مربی( توسط مربی

اقدامات انجام شده را بطور صحيح در گزارش پرستاری -3

 ثبت نماید.

 نمایش کلينيکی و بالين معاینات واژینال را انجام دهد .2

روش توضيحی 

 توسط مربی

حرکتی )انجام  –حسی 

معاینات واژینال با 

 راهنمایی مربی(

 تچک ليس بار 5 44شماره  طبق چک ليست

آموزشهای الزم  را به مادر در ليبر و .14

 اتاق زایمان ارائه دهد.

 بالين
 نمایش کلينيکی و

روش توضيحی 

 توسط مربی

حرکتی )دادن  –حسی 

 آموزش به بيمار (

به بيمار آموزشهای الزم شامل تخليه مثانه، وضعيت گيری -1

 تنفس صحيح و نحوه زور زدن و ... را بدهد.

ور صحيح در گزارش پرستاری اقدامات انجام شده را بط -2

 ثبت نماید.

 چک ليست بار 5

در انجام زایمان طبيعی به عامل زایمان .11

 کمک نماید.

 نمایش کلينيکی و بالين

روش توضيحی 

 توسط مربی

 چک ليست بار 5 21طبق چک ليست شماره  شناختی

پس از قطع ضربان بند ناف بند ناف را .12

 جدا نماید. 

 نمایش کلينيکی،  بالين

 ش توضيحیرو

 توسط مربی

حرکتی )جدا  -حسی

 کردن مستقل بند ناف(

  بار 2 144شماره  طبق چک ليست

 نمایش کلينيکی و بالين مراقبتهای اوليه از نوزاد را انجام دهد .13

 روش توضيحی

 توسط مربی

حرکتی )انجام  -حسی

مراقبت های اوليه از 

 نوزاد(

  بار 2 154شماره  طبق چک ليست 

 نمایش کلينيکی و بالين زاد را تعيين نماید.نمره آپگار نو.14

 روش توضيحی

 توسط مربی

حرکتی )تعيين  -حسی

 مستقل نمره آپکار(

مورد تنفس، رنگ، پاسخ به تحریکات، ضربان  5با توجه به 

 قلب، تونسيته، نمره آبگار را بطور صحيح تعيين نماید.

 چک ليست بار 2

 ينيکی ونمایش کل بالين بند ناف را پانسمان کند. .15

 روش توضيحی

 توسط مربی

حرکتی  -حسی

)پانسمان صحيح بند 

 ناف(

 چک ليست بار 2 125شماره  طبق چک ليست
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عرصه  صیاختصا اهداف

 یادگیري

حداقل  فعالیت یادگیري سطح یادگیري آموزش روش

 یادگیري

 روش

 ارزیابي

پروسه همبستگی مادر و نوزاد را انجام .12

 دهد. 

 بالين

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی -حسی

)انجام مستقل پروسه  

همبستگی  مادر و 

 نوزاد(

 ن دهد،نوزاد را پس از زایمان به مادر نشا-1

نوزاد را در روی سينه مادر قرار داده و تماس پوست به -2

 پوست برقرار کند.

 

 چک ليست بار 2

 نمایش کلينيکی وً  بالين جدا شدن جفت  را تشخيص دهد.  .14

 روش توضيحی

 توسط مربی

 شناختی

)تشخيص کندگی  

 جفت(

به عالئم کندگی جفت ) گلبوله شدن رحم، طوالنی شدن بند 

ناگهانی( توجه نموده و بطور صحيح تشخيص  ناف و خونریزی

 دهد.

 چک ليست بار 2

 نمایش کلينيکی،  بالين جفت را خارج نماید. .14

 روش توضيحی

 توسط مربی

حرکتی )خارج  –حسی 

 کردن مستقل جفت(

با انجام صحيح مانور برانت اندروس جفت را بطور کامل خارج 

 نماید.

 چک ليست بار 2

نمایش کلينيکی ، ً  الينب جفت را ارزیابی نماید..12

 روش توضيحی

 توسط مربی

حرکتی  –حسی 

 )ارزیابی صحيح جفت(

 کامل بودن پرده ها و کوتيلدونها را بررسی نماید.  -1

 جفت را بطور صحيح  تشریح نماید.-2

 موارد غير طبيعی جفت و بند ناف را تشخيص دهد.-3

 چک ليست بار 2

با اصول اداره کردن مرحله چهارم .24

 شود  زایمان آشنا

نمایش کلينيکی ، ً  بالين

 روش توضيحی

 توسط مربی

 حرکتی –حسی 

) انجام پروسيجر کنترل 

) 

 عالئم حياتی را کنترل نماید .-1

از داروهای مربوط مانند اکسی توسين استفاده صحيح  -2

 نماید .

 ماساژ رحمی را بدرستی انجام دهد .-3

 کنترل خونریزی را طبق پروتکل آموزشی اجرا کند -4

 یکساعت بيمار را تحت نظز داشته باشد.حداقل -5

 چک ليست بار 3

را روش کار تجهيزات موجود در بخش .21

 . توضيح دهد

 روش توضيحی بالين

 توسط مربی

 حرکتی –حسی 

)انجام کار عملی با 

 ها (دستگاه

 بتواند از پمپ انفوزیون استفاده کند  -1

 بتواند از دستگاه مانيتور استفاده کند  -2

معمول را در صورت مواجهه با مورد  کار با سایر وسایل -3

 ، الرنگوسکوپ و...(   air wayبدرستی انجام دهد )

 چک ليست 

حقوق انسانی و اخالقی مادر را رعایت .22

 نماید.

 روش توضيحی بالين

 توسط مربی

عاطفی )رعایت حقوق 

 انسانی و اخالق مادر(

 برخورد دوستانه و صميمی با مادر داشته باشد، -1

 های خشن و بی مورد خودداری نماید،از دستکاری-2

 چک ليست بار 5
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عرصه  صیاختصا اهداف

 یادگیري

حداقل  فعالیت یادگیري سطح یادگیري آموزش روش

 یادگیري

 روش

 ارزیابي

 های مادر پاسخ دهد.به سواالت و نگرانی-3

 (برگ یادداشت روزانه دانشجو2جدول )

 دستورالعمل تکميل برگ یادداشت روزانه

 ز یک بار انجام شده تعداد آن درداخل )( یادداشت گردد:از دانشجو انتظار می رود در مورد فعاليتهای یادگيری از عالیم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که هر فعاليت بيش ا
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 فعاليتهای یادگيری

 تزریقات عضالنی را در ليبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحيح انجام دهد..1
      

 تزریقات وریدی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد..2
      

 سرم تراپی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد..3
      

 طور صحيح کنترل نماید. عالئم حياتی مادر را به.4
      

 در موارد مورد نياز مادر را سونداژ نماید..5
      

 حال کامل از مادر  اخذ نماید.  شرح.2
      

 مانورهای لئوپولد را  انجام دهد. .4
      

 ضربان قلب جنين را کنترل نماید .4
      

 معاینات واژینال را انجام دهد .2
      

 آموزشهای الزم  را به مادر در ليبر و اتاق زایمان ارائه دهد..14
      

 کمک نماید.در انجام زایمان طبيعی به عامل زایمان .11
      

 جدا نماید. پس از قطع ضربان بند ناف بند ناف را .12
      

 مراقبتهای اوليه از نوزاد را انجام دهد .13
      

 نمره آپگار نوزاد را تعيين نماید..14
      

 بند ناف را پانسمان کند. .15
      

 پروسه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد. .12
      

 شخيص دهد.  جدا شدن جفت  را ت.14
      

 جفت را خارج نماید. .14
      

 جفت را ارزیابی نماید..12
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 روز ششم روز پنجم روز چهارم روزسوم روز دوم روز اول فعاليتهای یادگيری

 با اصول اداره کردن مرحله چهارم زایمان آشنا شود .24
      

 با روش کار تجهيزات موجود در بخش آشنا شود . .21
      

 حقوق انسانی و اخالقی مادر را رعایت نماید..22
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 3جدول 

 آموزش دیده ام فعاليتهای یادگيری

 

مشاهده کرده 

 ام

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام

پيشرفت یادگيری 

 خود

ارزیابی استاد از 

پيشرفت یادگيری 

 مستقل با کمک تعداد کنفرانس مطالعه شخصی دانشجو 

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 (4-4دهد. ) تزریقات عضالنی را در ليبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحيح انجام.1

 تزریقات وریدی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد. .2

 سرم تراپی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد..3

     

      (4-2طور صحيح کنترل نماید. )عالئم حياتی مادر را به.4

      (4-2نون پرستاری صحيح سونداژ نماید. )در موارد مورد نياز مادر را با رعایت اصول و ف.5

      (4-3شرح حال کامل از مادر  اخذ نموده و بطور صحيح گزارش نماید. ).2

      (4-2مانورهای لئوپولد را بطور صحيح انجام دهد. ).4

      (4-2ضربان قلب جنين را بطور صحيح  و در زمانها و فواصل مناسب کنترل نماید  ).4

      (4-3ینال را بطور صحيح انجام دهد  )معاینات واژ.2

      (4-2آموزشهای الزم  را به مادر در ليبر و اتاق زایمان بطور صحيح ارائه دهد. ).14

      (4-3در انجام زایمان طبيعی به عامل زایمان با رعایت اصول صحيح کمک نماید. ).11

      (4-3بند ناف را با رعایت اصول صحيح جدا نماید. ).12

      (4-3اقبتهای اوليه از نوزاد را بطور صحيح  انجام دهد )مر.13

      (4-3نمره آپگار نوزاد را بطور صحيح  تعيين نماید. ).14

      (4-1بند ناف را بطور صحيح  قطع و پانسمان کند. ).15

      (4-3پروسه همبستگی مادر و نوزاد را بطور صحيح  انجام دهد. ).12

      (4-3ح  تشخيص دهد. )جدا شدن جفت  را بطور صحي.14

      (4-3جفت را با رعایت اصول صحيح خارج نماید. ).14

      (4-3جفت را بطور صحيح  ارزیابی نماید. ).12

      (4-3مرحله چهارم زایمان را بطور صحيح اداره نماید. ).24

      (4-1روش کار تجهيزات موجود در بخش را توضيح دهد. ).21

      (4-1در را رعایت نماید. )حقوق انسانی و اخالقی ما.22
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 ( چک ليست ارزشيابی4جدول )

 عالی اهداف رفتاری

 

 خوب

 

 متوسط

 

 ضعيف

 

 خيلی ضعيف

 (4-4تزریقات عضالنی را در ليبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحيح انجام دهد. ).23

 تزریقات وریدی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد. .24

 تراپی را در ليبر با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح انجام دهد. سرم.25

     

      (4-2طور صحيح کنترل نماید. )عالئم حياتی مادر را به.22

      (4-2در موارد مورد نياز مادر را با رعایت اصول و فنون پرستاری صحيح سونداژ نماید. ).24

      (4-3گزارش نماید. ) شرح حال کامل از مادر  اخذ نموده و بطور صحيح.24

      (4-2مانورهای لئوپولد را بطور صحيح انجام دهد. ).22

      (4-2مناسب کنترل نماید  ) فواصلضربان قلب جنين را بطور صحيح  و در زمانها و .34

      (4-3معاینات واژینال را بطور صحيح انجام دهد  ).31

      (4-2ان بطور صحيح ارائه دهد. )آموزشهای الزم  را به مادر در ليبر و اتاق زایم.32

      (4-3در انجام زایمان طبيعی به عامل زایمان با رعایت اصول صحيح کمک نماید. ).33

      (4-3بند ناف را با رعایت اصول صحيح جدا نماید. ).34

      (4-3مراقبتهای اوليه از نوزاد را بطور صحيح  انجام دهد ).35

      (4-3يح  تعيين نماید. )نمره آپگار نوزاد را بطور صح.32

      (4-1بند ناف را بطور صحيح  قطع و پانسمان کند. ).34

      (4-3پروسه همبستگی مادر و نوزاد را بطور صحيح  انجام دهد. ).34

      (4-3جدا شدن جفت  را بطور صحيح  تشخيص دهد. ).32

      (4-3جفت را با رعایت اصول صحيح خارج نماید. ).44

      (4-3ر صحيح  ارزیابی نماید. )جفت را بطو.41

      (4-3مرحله چهارم زایمان را بطور صحيح اداره نماید. ).42

      (4-1توضيح دهد. )را روش کار تجهيزات موجود در بخش .43

      (4-1حقوق انسانی و اخالقی مادر را رعایت نماید. ).44
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 عالی اهداف رفتاری

 

 خوب

 

 متوسط

 

 ضعيف

 

 خيلی ضعيف

 فعاليتهای یادگيری  رعایت نظم و اصول پرستاری و مامایی و شرکت فعال دانشجو در
 

 (4-2بر طبق زمان تعيين شده در بخش حضور یابد. ).45

 (4-2مقررات مربوط به حضور در بخش را رعایت نماید. ).42

 (4-1ارتباط و همکاری موثر با همکاران و سایر پرسنل برقرار نماید. ).44

 (4-1احساس مسئوليت در مراقبت از مددجو داشته باشد. ).44

 (4-1به طور صحيح و با سرعت مناسب بر طبق روش کار انجام می دهد. )وظایف محوله را به موقع .42

 (4-1انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسب قبول می کند. ).54

 (4-1عالقمندی واشتياق خود را در انجام وظایف محوله نشان می دهد. ).51

 (4-1هد)دنشان می ماماییعالوه بر وظایف محوله ، اشتياق خود را به انجام وظایف دیگر .52

 
 

 *در صورتيکه ارزیابی دانشجو در دو آیتم یا بيشتر خيلی ضعيف باشد ، نياز به تجدید دوره خواهد بود.

 

     

 

 امضای معاون آموزشی                                         امضای مدیر گروه                                        امضای مربی                               امضای دانشجو

 

 

 

 

 
  


