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 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

منشور حقوق بیمار را در کلیه موارد رعایت   .1

 نماید.

 روش توضیحی کلیه فیلد های بهداشتی

و ایفای نقش 

 توسط مربی

عاطفی 

)رعایت حقوق 

انسانی و 

 اخالق مادر(

بااا مهربااانی ماادددو را در   .1

 بگیرد.اتاق  مامایی تحویل 

مدددو را به سئوال کردن  .2

و طرح نگرانیهای خود 

 ترغیب نماید

به سواالت و نگرانی های   .3

 مادر پاسخ دهد.

 چك لیست کلیه موارد

زنان قبل از بارداری را به نحو  مراقبت از  .2

 ها انجام دهداحسن و در تمامی دنبه

  کلیه فیلد های بهداشتی

تکرارا تمارین  

 

انجام مستقل 

از ماادددو بااه طااور صااحی    .1

طبق فرمهای مودود در مرکز 

 3حداقل از 

 مورد

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 ا تذکر  

انجااام عملاای  

بااار  مهاااارت

اساس فرمهای 

تنظاایش شااده  

موداااااود در 

 مرکز

علمی  و

مهارت 

براساس 

فرمهای تنظیش 

شده مودود 

 در مرکز

 حال اخذ نماید.شرح

مااادددو را طباااق فرمهاااای  .2

مودااود بطااور صااحی  مااورد 

 .معاینه فیزیکی قراردهد

 آزمایشات مربوط باه خاون و   .3

ادرار، را  در صااااورت نیاااااز 

 .درخواست کند

به مادددو در ماورد اهمیات     .4

مصرف  اسید فولیك توضای   

 دهد.

در صورت نیاز، واکسان هاای    .5

مورد نیاز )سرخچه و تاوام( را  

در زمااان صااحی  ودر محاال  

 صحی  تزریق نماید.

آموزشها و موارد مورد مشاوره  .6

را طبق فرم مودود به مدددو 

 ارائه دهد.

را مشخص نموده  موارد ارداع .7

 و به طور صحی  ارداع دهد.

 

مراقبت از مادران باردار )مدددو( را بنحو   .3

 دهد ها انجاماحسن و در تمامی دنبه

تکرار ا  تمرین  کلیه فیلد های بهداشتی

 ا تذکر  

انجااام عملاای  

مهاااارت بااار  

اساس فرمهای 

تنظاایش شااده  

موداااااود در 

انجام مستقل 

علمی مهارت و

 براساس 

فرمهای تنظیش 

شده مودود 

 با نظارت مربی

از ماادددو بااه طااور صااحی    .1

 حال اخذ نماید.شرح

مااادددو را طباااق فرمهاااای  .2

مودااود بطااور صااحی  مااورد 

 معاینه فیزیکی قراردهد.

3. LMP   را باه دقاات وبااه طااور

 صحی  ثبت کند.

 3حداقل از 

مادر باردار 

)مدددو( 

مراقبت به 

نحو احسن و 

در تمامی 

ها انجام دنبه

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

داو را بطاور   فشار خون مادد  .4 مرکز

 صحی  اندازه گیری کند.

را به طاور   ضربان قلب دنین .5

 صحی  کنترل نماید.

مدددو را توزین نماوده و قاد    .6

روی  را انادازه گیاری کناد و   

نمودار مربوطه ترسیش نماوده  

با توده به روند افزایش وزن   و

 اقدامات الزم را انجام دهد.

) BMI در صاااورت نیااااز  .7

شااااخص تاااوده بااادنی (  

 مدددو را محاسبه کند.

به مادددو در ماورد نحاوه     .8

دملااه   مراقباات ازخااود از 

توضی  الزم   دهان و دندان

 را بدهد.

به مدددو در مورد اهمیات   .9

و چگونگی تغذیاه مناساب   

در دوران بارداری   توضی  

 دهد.

به مدددو در مورد اهمیات   .11

مصااارف مکملهاااا )اساااید 

ماااولتی  فولیاااك،آهن و

ویتاامین( و زماان مناساب    

 مصرف آنها   توضی  دهد.

مکملها را به تعاداد الزم در   .11

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3حداقل 

 سوال



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 ددو قرار دهد.  اختیار مد

در مااورد اخااتالالت شااایع  .12

 ،بااااارداری و مسااااافرت  

اسااااتراحت، رفتارهااااای  

دنساای  وورزش آمااوزش  

 دهد.  

به مدددو در مورد اهمیات   .13

انجاااام واکسیناسااایون در 

دوران باااارداری  توضااای  

 دهد

در ماااااااورد ساااااااابقه  .14

واکسیناساایون از ماادددو  

 سوال نماید.

در صاااااااورت نیااااااااز،  .15

واکسیناسیون مدددو را در 

در محاال  صااحی  و زمااان

 صحی  انجام دهد.

به مدددو در مورد اهمیات   .16

انجااام آزمایشااات توضاای   

 دهد

آزمایشات مرباوط باه    .17

 خون و ادرار، را درخواست کند

دااواا ازمایشااات را   .18

 بدرستی تفسیر کند.

ساااونوگرافی از نظااار  .19

وضعیت بارداری را درخواسات  



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 کند

دااواا سااونوگرافی را  .21

 مطابقت دهد LMPبا 

عالئاااااش خطااااار در  .21

بااااارداری )سااااردرد، ادم،  

آبریزش،...( را بارای مادددو   

 تشری  نماید.

به مدددو توضی  دهد کاه   .22

در موقع برخورد باا عالئاش   

خطاار چااه اقاادامی بایااد   

 بنماید

بر اساس نتاای  شارح    .23

حال و بررسیهای کلینیکای و  

پاااراکلینیکی تصاامیش گیااری 

نمااااوده و اقاااادامات الزم را 

شخصااا یااا از طریااق ارداااع  

 انجام دهد.

وارد کنتاارل شااده ، ما  .24

ونتااای   آمااوزش داده شااده 

را در پروناده ثبات   آزمایشات 

 نماید.

بطور کامل در ساامانه   .25

 ثبت نماید.

به سواالت مربی پاسخ  .26

 صحی  دهد



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

بنحو  را  کردهزایمانتازه مراقبت از مادران   .4

 ها انجام دهد.احسن و در تمامی دنبه

توضی ،  کلیه فیلد های بهداشتی

 تمرین، تکرار

انجام علمی 

مهارت 

براساس 

فرمهای تنظیش 

شده مودود 

در مرکز با 

 نظارت مربی

شرح حال زایمانی را مطالعه  .1

 نماید.

فرم مزبور را طبق شرح حال  .2

 .زایمانی تکمیل نماید

معاینه فیزیکی  را انجام داده  .3

و میزان  عالئش حیاتی و

خونریزی مدددو را به طور 

 صحی  کنترل نماید.

 مدددو را توزین نماید.  .4

اقدامات را در پرونده ثبت  .5

 نماید.

آموزش الزم رامطابق با نیاز  .6

 مادربه او بدهد.

به سئواالت مربی دواا  .7

 صحی  دهد.

 3حداقل از 

در تازه ما

زایمان کرده 

مراقبت انجام 

 دهد.

 
 
 

سوا  3حداقل 

 ل

 چك لیست

مراقبت از کودک را از بذو تولد در تمامی   .5

 سالگی ( انجام دهد8روزگی تا  3-5سنین )

توضی ،  کلیه فیلد های بهداشتی

 تمرین، تکرار

انجام علمی 

مهارت 

براساس 

فرمهای تنظیش 

شده مودود 

در مرکز با 

 نظارت مربی

پرونااده کااودک را تشااکیل  .1

   .دهد

نااوزاد را از لحااائ عالئااش    .2

خطاار و وضااعیت عمااومی  

 معاینه کند.  

قد ودور سر)در صورت  ،وزن .3

نیاااز( کااودک را بااه دقاات   

اناااادازگیری نمااااوده و در  

های مربوطه  ترسایش  منحنی

 کند.

نوزاد را از نظار زردی   .4

 3حداقل 

 کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 پاتولوژیك بررسی کند.  

ساایر تکاماال نااوزاد و  .5

 کودک رابررسی کند.

آموزشااااها ی الزم در  .6

ماااورد مصااارف ویتامینهاااای  

A+D  و ماااولتی ویتاااامین را

 ارائه دهد.

آزمایشات ماورد نیااز    .7

بااا ساان کااودک را درخواساات 

 کند.

کاااااااااااودک را از  .8

نظروضااعیت  بینااایی  ارزیااابی 

 نماید.

 کااودک را از نظاار  .9

وضعیت دهان ودنادان ارزیاابی   

 نماید.

وضعیت تغذیه کودک  .11

از دمله وضاعیت تغذیاه باا    

 ادر را بررسی نماید.شیر م

هااای الزم در آمااوزش .11

نحاوه و زماان    ،مورد اهمیت

تغذیاااه تکمیلااای و شاااروع 

مصرف آهن خوراکی را ارائه 

 .دهد

با مادر در ماورد مشاکالت    .12

 ای مشاوره نماید.  تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3حد اقل 

 سئوال



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

باااا ماااادر در ماااورد   .13

پیشگیری از حوادث و سوان  

 کودک آموزش دهد.

با مادر درمورد رابطاه   .14

ن  متقاباال کااودک و والاادی  

 مشاوره نماید.  

باااا ماااادر در ماااورد   .15

دناادان  بهداشاات دهااان و 

 کودک مشاوره نماید.

بر اساس کلیه ارزیاابی هاای   .16

بنااادی انجاااام داده طبقاااه

مناسااب را انجااام و تصاامیش 

، اقااادام صاااحی  را گرفتاااه

مناسب را شخصا انجاام داده  

 و یا ارداع دهد.

اقدامات الزم قبل از اردااع   .17

 انجام دهد.

شکالت در صورت داشتن م .18

بطااور مناسااب پیگیاااری   

 نماید.

بطور کامل در سامانه ثبات   .19

 نماید.

کارت بهداشاتی کاودک را    .21

تکمیاال و تاااریخ مرادعااه  

 بعدی را ثبت نماید.

به سائواالت مربای داواا     .21



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 صحی  بدهد.  

کلیه خدمات تنظیش خانواده را برای زنان   .6

 وادد شرایط ارائه نماید

توضی ،  اتاق مامایی و اتاق بهداشت خانواده

 تمرین، تکرار

 

 انجام مستقل

و با نظارت 

 مربی

از ماادددو بطااور صااحی     -

 .شرح حال اخذ نماید

وضاااعیت شااایر دهااای و   -

 .قاعدگی مدددو را بپرسد

طبق فرمهای فاصله گذاری  -

بررسیهای الزم  ،بین تولدها

 را انجام دهد.

 لازوم از مادددو  در صورت  -

پاااا اساامیر درخواساات   

 .نماید

زمایشات آدهت معاینات و  -

الزم مدددو را باه پزشاك   

 ارداع نماید.

بااا رعایاات کلیااه اصااول     -

بطااور مناسااب و  ،مشاااوره

مطابق نیاز مرادعاه کنناده   

 مشاوره نماید.

هاای  برای بکاارگیری روش  -

مختلااااش پیشااااگیری از  

بااارداری آموزشااهای الزم  

دعاه  مطابق با نیااز باه مرا  

 کننده بدهد.

 ،با پرسیدن سواالت مناسب -

از انتخاا آگاهانه و آزاداناه  

روش ضد باارداری توساط   

 3حداقل 

مورد آموزش 

الزم در زمینه 

تنظیش 

خانواده و 

رعایت فاصله 

مناسب بین 

ها را یباردار

داده و مشاوره 

کافی در مورد 

هر یك از 

خدمات ارائه 

 نماید

 

 

 

 

 

 
 

 3حداقل به 

مدددوی 

 شیرده 

 

 

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

مرادعااه کننااده اطمینااان  

 حاصل نماید.

با ترغیب مرادعه کننده باه   -

بیان مطالاب آماوزش داده   

شاااااده از درک کامااااال 

های داده شاده باه   آموزش

مرادعااه کننااده اطمینااان  

 حاصل نماید.

تفاده موارد منع مصرف اسا  -

هاااای ضااادبارداری ازروش

رابطاااور صاااحی  قبااال از 

 تجویز روش چك نماید.  

موارد مورد نیاز برای قطاع   -

اسااااتفاده از روش ضااااد  

 بارداری را بررسی نماید.

عالئش و نشاانه هاای خطار     -

روش ضااادبارداری ماااورد 

استفاده و نیاز باه مرادعاه   

بموقع به مراکز بهداشتی و 

درمانی ذیربط را به مدددو 

 هد.  توضی  د

برای زنان شایر ده کاندیاد    -1

 سترونول: ینبرای قرصهای ال

زمان صحی  شروع مصارف   -

 قرص را توضی  دهد.

معایااب و مزایااای قاارص    -

 

 
 
 

 3حداقل 

 مورد 

 

 
 3حداقل 

مورد گذاشتن  

IUD  را به

  noروش 

touch    
طبق اصول، 

بطور استریل 

 %111و 

صحی  انجا م 

 دهد

 

 

 

 

 
 

 3حداقل 

 مورد 

 



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 شیردهی را ذکر نماید.

اثرات داانبی شاایع قارص     -

وچگونگی برخورد با آنهاا را  

 توضی  دهد.

فراموشااااااای قااااااارص  -

سترونول را ذکر نماوده  ینال

کاندوم برای موارد  عدد 4و 

الزم در فراموشی در اختیار 

 .مدددو قرار دهد

 باارای همااه مااوارد فااوق از -

 یرد.گخوراند بمدددو پس 

تاریخ شروع مصارف قارص    -

ساااترول را در پروناااده ینال

مادر و کارت مادر یادداشت 

و آموزشهای ارائاه شاده را   

در پرونااده ثباات نمااوده و  

زمان مرادعاه بعادی را در   

 ثبت نماید.کارت بهداشتی 

داع باه روش   ابرای زناان ر  -2

از باارداری  ی پیشگیری اورژانس

(EC:) 

موارد مصارف،عوار  آن و   -

چگونگی برخورد با عوار  

 را شرح دهد.

زمااان شااروع و چگااونگی   -

را توضاای   ECاسااتفاده از 

 

 

 

 

 
 
 

 3حداقل 

 مورد 
 

 

 

 

 
 

 3حداقل 

 مورد 
 

 

 
 

 3حداقل 

 مورد 

 

 

 

 

 
 

 



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 دهد.

قرصاااهای الزم )تردیحاااا    -

 4عاادد لونورژسااترون و  2

 LDعادد   8و یا  HDعدد 

را  عادد تاری فازیاك(    8یا 

 در اختیار مدددو قرار دهد.

در مورد زنان وادد شرایط و  -3

 :  IUDخواهان 

از مدددو شرح حاال اخاذ    -

 نماید.  

بااه مااوارد منااع مصاارف     -

IUDتوده نماید 

مدددو را مورد معاینه لگن  -

 قرار دهد.

در صورت لازوم از مادددو     -

پاااا اساامیر درخواساات   

 نماید.

در صاااورت نداشاااتن  -

موارد غیر طبیعی )سرویسایت  

را طبااق  IUDو...( گذاشااتن 

 %111اصول، بطاور اساتریل و   

 .صحی  انجام دهد

 IUDبعاااااد گذاشاااااتن  -

 آموزشهای الزم را بدهد.

گذاری را  IUDنسخه بعد  -

 بنویسد.

 

 3حداقل 

 مورد 

 

 

 
 

 سوال 5حداقل 



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

عاااوار  آن و چگاااونگی   -

 برخورد با آنها را شرح دهد.

پیگیااری در مااورد صااحت  -

و عااادم  IUDداگاااذاری 

صااحی   %111دفااع آن را 

 انجام دهد.

مشااااهدات و معایناااات  و  -

اقاادامات انجااام شااده را در 

 .پرونده ثبت نماید

برای زنان کاندید قرصاهای   -4

 (:OCPترکیبی )

به موارد منع مصرف قارص   -

 توده نماید.

معایااب و مزایااای قاارص را  -

 ذکر نماید.  

عاااوار  شاااایع قااارص و  -

چگونگی برخورد باا آنهاا را   

 نماید.ذکر 

آزمایشااااات الزم ) پاااااا  -

اساامیر، بررساای مشااکالت 

های خاون  انعقادی و چربی

 ( را درخواست نماید. 

معاینااااات الزم )بررساااای  -

وضااااااعیت سااااااالمت، 

BP  )معاینه پستان و لگان،

 را انجام دهد.



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

زمان صحی  شروع مصارف   -

 قرص را توضی  دهد.

فراموشی قرص را باه طاور    -

 صحی  آموزش دهد.  

تااااریخ شاااروع مصااارف و  -

آموزشهای ارائه شاده را در  

 پرونده یادداشت نماید.

باارای مراقباات و پیگیااری   -

 بعدی وقت بدهد.

برای زنان کاندید آمپولهای  -5

 تزریقی:

مزایا و معایب آن را توضی   -

 دهد.

عااوار  شااایع و چگااونگی  -

 برخورد با آن را ذکر نماید.

آزمایشااااات الزم ) پاااااا  -

اسااامیر، لیپوپروفایااال ( را 

 درخواست نماید.

معایناااات الزم )محاسااابه  -

BMI ،BP.را انجام دهد ) 

زمان شروع تزریاق آمپاول    -

)بعد زایمان، پس از ساقط،  

ماااادران شااایرده و... ( را  

 رعایت نماید.

ماااوارد قابااال توداااه در   -

هاای  هاا و مرادعاه  پیگیری



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

بعدی را به مدددو توضای   

 دهد.

به روش صاحی  آمپاول را    -

 تزریق نماید.

تاریخ شاروع و آموزشاهای    -

ئااه شااده را در پرونااده   ارا

 یادداشت نماید.

باارای مراقباات و پیگیااری   -

 بعدی وقت بدهد.

 مشاوره در مورد وازکتومی: -6

مزایااااا و معایااااب روش و  -

اثربخشااای آن را توضااای  

 دهد.

موارد احتیاط، موارد تأخیر  -

و ارداع در انجام وازکتومی 

 را توضی  دهد.

هشاااادارها و چگااااونگی   -

برخااورد بااا آن را توضاای   

 دهد.

-مااورد برگشااات   در -

پااذیری وازکتااومی آموزشااهای 

 الزم را بدهد.

در صورت لزوم کاندوم  -

مورد استفاده تا ساه مااه را در   

 اختیار مدددو قرار دهد.

زمان موثر واقع شادن   -



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

وازکتومی و اقدامات الزم بارای  

پیشااگیری از بااارداری در ایاان 

 زنان به مدددو توضی  دهد.  

موارد قابال توداه در    -

مرادعه هاای بعادی   پیگیری و 

را توده نموده و توضای  کاافی   

 را بدهد.

مااوارد را در پرونااده ثباات    -

 نماید.

 برای زنان خواهان کاندوم: -7

مزایااااا و معایااااب روش و   -

 اثربخشی آن را توضی  دهد.

چگونگی اساتفاده از کانادوم    -

 دو توضی  دهد.را به مدد

استفاده از روشهای اورژانسی  -

را در صورت پاارگی کانادوم   

 وضی  دهد.ت

قرصهای مورد نیاز در ماوارد   -

اورژانساااای را در اختیااااار  

 مدددو قرار دهد.

در صورت لزوم کاندوم ماورد   -

نیاز را در اختیار مدددو قرار 

 دهد.

مااوارد و آموزشااهای الزم را - -

در پرونده ثبت نموده و برای 

 مراقبتهای بعدی وقت بدهد.                                                             



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

در مورد زنان وادد شرایط و  -8

 T.L:خواهان 

ضمن مشاوره دقیق باا زن و   -

شوهر در مورد احتمال بسیار 

اندک برگشت پاذیری عمال   

T.L .صحبت نماید 

مکانیسش عمل و اثار بخشای    -

 روش را توضی  دهد.

معایب و مزایای روش را ذکر  -

 کند.

را  توضای    T.Lزمان انجام  -

 دهد.

آزمایشااات روتااین قباال از    -

T.L .را درخواست نماید 

روز  28را   OCPمصاارف  -

 قطع نماید. T.Lقبل از 

را  T.Lباارر رضااایت نامااه  -

همراه با اثر انگشات زوداین   

تکمیاااال نمااااوده و بااااه  

بیمارستان ارداع نمایاد و از  

ماادددو بخواهااد کااه باارر  

را پس از تکمیال   T.Lعمل 

در بیمارستان دهت ضمیمه 

به پرونده مادددو باه مرکاز    

 ند.بهداشتی برگردا

بطور کامل در ساامانه ثبات    -



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 نماید.

در   مربااایباااه ساااواالت  -

خصااااااوص روشااااااهای 

 پیشگیری پاسخ دهد.

غربالگری سرطان سرویکس را به خدمات  . .7

 نحو احسن انجام دهد

توضی ،  اتاق مامایی 

 تمرین، تکرار

انجام مستقل 

 با نظارت مربی

از مااادددو  .1

شاارح حااال 

 اخذ نماید.

مااادددو را  .2

مورد معاینه 

لگاان قاارار  

 دهد.

آموزشهای الزم را در رابطه  .3

با اهمیت انجام پاا اسامیر  

 را به مدددو ارائه دهد.

در صاااورت  .4

پاااا  نیاااز  

اسمیردرخوا

 ست نماید.

نتااای  پاااا  .5

اسمیر های 

قبلاااااااای 

رابررساای و 

در پروناااده 

 ثبت نماید.

اقااااادامات  .6

الزم را بااار  

 3حداقل 

 مورد

 

 
 
 

 سوال 3حداقل 

 لیست چك



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

اساس نتای  

 انجام دهد.

مشاهدات و  .7

معایناااااات 

خاااود را در 

پرونده ثبت 

 نماید.

بطور کامال   .8

در ساااامانه 

 ثبت نماید.

به ساواالت    .9

پاساخ   مربی

 .دهد

خدمات غربالگری سرطان پستان را به نحو   .8

 احسن انجام دهد.

انجام عملی  اتاق مامایی

مهارت روش 

توضیحی، 

 تمرین، تکرار

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

از ماادددو شاارح حااال اخااذ   .1

 نماید.

بارای سارطان    پر خطار افراد  .2

 پستان را شناسایی کند.

روش انجااااام خودآزمااااایی   .3

مادددو آماوزش   پستان را به 

 دهد.

آموزشااهای الزم در رابطااه بااا  .4

را به  اهیمت انجام ماموگرافی

 مدددو ارائه دهد.

 41ماموگرافی پایه در سنین   .5

 سالگی توصیه کند.

ماموگرافی سالیانه برای افراد   .6

  3حداقل 

مدددو را 

مورد معاینه 

پستان قرار 

 دهد.

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

 پرخطر توصیه کند.

مااادددو را ماااورد معایناااه   .7

 قرار دهد.   پستان

مشاهدات و معاینات خاود را    .8

 ت نماید.در پرونده ثب

بطور کامال در ساامانه ثبات     .9

 نماید.

به ساواالت مربای در     .11

خصوص مشاهدات و معاینات 

 پاسخ دهد.

واکسیناسیون کودک را بطور صحی  انجام   .9

 دهد

انجام عملی  اتاق واکسینایسون

 مهارت 

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

شرح حال از ماادر کاودک    .1

در رابطاااه باااا عاااوار    

واکسیناساایون قبلاای اخااذ 

 نماید.

قبل از تزریاق واکسان باه     .2

کنتراندیکاسیونهای واکسن 

توده نموده و از مادر سوال 

 نماید.

ی مناساب  را باا   هاواکسن .3

توده به سن کودک آمااده  

 کند.

هاا  زنجیره سرمایی واکسان  .4

 را رعایت نماید.

هاااا را باااه روش واکسااان .5

سااتریل و بطااور صااحی    ا

 آماده نماید.

 5حداقل به 

کودک واکسن 

 بزند.

 

 

 

 
 
 

 سوال    3حداقل 

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

واکسن را بطاور صاحی  از    .6

محاال مناسااب آن تزریااق  

 نماید.  

عوار  واکسن را باه ماادر    .7

 توضی  دهد.

دوز و زماااان اساااتفاده از   .8

اسااتامینوفن را بااه مااادر   

 توضی  دهد.

بطور کامل در سامانه ثبت   .9

 .  نماید.

کارت واکسن کاودک    .11

را تکمیاال و تاااریخ مرادعااه 

نمااوده و بااه  بعاادی را ثباات

 مرادعه کننده توضی  دهد.

بااه سااواالت مرباای     .11

 پاسخ دهد.

مراقبتها و آموزش های الزم در مورد دانش   .11

 آموزان تحت پوشش را انجام دهد.

اطاق بهداشت خانواده و کالس های 

 درسی مدارس

انجام عملی 

مهارت روش 

توضیحی، 

 تمرین، تکرار 

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

با پرونده بهداشاتی مادارس    -1

آشنایی پیدا کارده و پوشاه   

بهداشاااااتی مااااادارس را  

)مشخصااات مدرسااه تحاات 

پوشش مرکز، مربیان، تعداد 

داناااش آماااوزان و  پایاااه   

تحصاایلی دانااش آمااوزان(   

طبااق دسااتورالعمل مودااود 

   تکمیل نماید.

معاینااات بهداشااتی دانااش   -2

 1حداقل 

 مورد

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

آمااوزان) اناادازه گیااری قااد، 

، ساااااااانجش BMIوزن، 

بیناایی، شاانوایی، مشااکالت  

روحی روانی، بهداشت دهان 

و دناادان، بهداشاات مااو( را  

بطور صحی  انجام دهد و در 

شناسنامه بهداشاتی داناش   

 آموز درج نماید.

نمودارهااای قااد بااه ساان و   -3

BMI  به سن دانش آموز را

 .رسش و تفسیر نماید

فااارم زمانبنااادی دلساااات  -4

آموزشااااای در مااااادارس) 

دلسات باا اولیاای مدرساه،    

اولیای دانش آموزان، داناش  

آموزان( را بمدت یاك ساال   

 تحصیلی تکمیل نماید.

موارد ارداع دانش آماوز باه    -5

پزشااك را تشااخیص داده و 

 بطور صحی  ارداع دهد.

فرم معاینات ساالیانه داناش    -6

آموزان را با توده به نتیجاه  

 تکمیل نماید.معاینات 

فرم پیگری ماوارد اردااع را    -7

تکمیل و داناش آماوزان پار    

 خطر را پیگیری نماید.



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

فرم فعالیت های آموزشی در  -8

ماادارس را پااس از آمااوزش 

 تکمیل نماید.

فرم تحویل کاال باه مادارس    -9

 را تکمیل نماید.

فاااارم حااااوادث در   -11

 مدارس را تکمیل نماید.

بطور کامل در ساامانه   -11

 ثبت نماید.

وزشای در  دلسات آم  -12

 مدارس برگزار نماید.

آشنایی و کسب مهاارت در مشااوره دوران      -11

 بلوغ

 

اطاق بهداشت خانواده و کالس های 

 درسی مدارس

انجام عملی 

مهارت روش 

 توضیحی

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

فیزیولاااوژی بلاااوغ را  -1

 بداند.

بااا تغییاارات روحاای و  -2

بلوغ و نیاز های روانی در دوران 

 عاطفی نودوانان آشنا شود.

با تغییرات ساوماتیك   -3

 دوران بلوغ آشنایی داشته باشد.

مشااااوره و رهنماااود  -4

های الزم را در ماورد تغییارات   

فیزیولوژیك دوران بلوغ ) بویژه 

 قاعدگی( ارائه دهد.

مشاوره و آموزش الزم  -5

را در مورد تغذیه دوران بلوغ به 

 دهد.نودوان و والدین ارائه 

آموزش و مشاوره الزم  -6

 2حداقل 

 مورد

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

را در مااورد بیماریهااای شااایع، 

STDs   بیماریهااای ناشاای از ،

 ازدواج های فامیلی ارائه دهد.

قااادر بااه شناسااایی    -7

اخاااتالالت موداااود باااوده و   

 بدرستی ارداع دهد.

آشنایی و کسب مهارت در مشاوره دوران  - 12

 یائسگی

 

عملی  انجام اطاق بهداشت خانواده

مهارت روش 

 توضیحی

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

فیزیولوژی یائساگی را   .1

 بداند.

بااااا تساااات هااااای  .2

آزمایشاااگاهی ) ساااونوگرافی( 

مورد نیاز دهت تایید یائساگی  

 آشنایی داشته باشد.

بااا تغییاارات روحاای و  .3

روانی در دوران یائساگی آشانا   

شوده و مشاوره و رهنمود های 

 الزم را ارائه دهد.

با تغییرات ساوماتیك   .4

دوران یائسگی آشنایی داشاته  

باشد و مشاوره و رهنمود هاای  

 الزم را ارائه دهد.

آموزش و مشاوره الزم  .5

را در مااورد بیماریهااای شااایع 

دوران یائساااااگی ) پاااااوکی 

استخوان، سرطان های شایع و 

...( رژیاااش غاااذایی ، فعالیااات 

 فیزیکی و بیماریها ارائه دهد.

 2حداقل 

 مورد

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

قااادر بااه شناسااایی    .6

الالت موداااود باااوده و اخااات

 بدرستی ارداع دهد.

آشنایی با بهداشات روساتا )زیا  حیااتی،        -13

 بهداشت منازل(و طرح پزشك خانواده

 

خانه ها و مراکز بهداشتی در روستا 

 ها

انجام عملی 

مهارت روش 

توضیحی، 

 تمرین، تکرار

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

محاادوه بااا ویااایش و  .1

کاری بهاورزان در خاناه هاای    

 بهداشت آشنایی حاصل کند.

اطالعااات دمعیتاای را  .2

 در زی  حیاتی تفسیر نماید.

شاااخص هااای مهااش   .3

بهداشااتی را از زیاا  حیاااتی   

 استخراج نماید.

بازدیاااد بهداشاااتی از  .4

 منازل را انجام دهد.

با برنامه هاا و اهاداف    .5

طرح پزشك خانواده و حیطاه  

یش کاری ماماهای شااغل در تا  

سالمت طرح پزشاك خاانواده   

)با دسترسی باه دساتورالعمل   

 های مودود( آشنا شود.

 1حداقل 

 مورد

 چك لیست

آشنایی با نحوه ارزشیابی خدمات بهداشات     -14

 خانواده

 

انجام عملی  کلیه فیلد های بهداشتی

مهارت روش 

توضیحی، 

 تمرین، تکرار

انجام مستقل 

مهارت با 

 نظارت مربی

با فراینادها و خادمات ارائاه     -1

شااده در مراکااز بهداشااتی   

درمانی آشنایی کافی داشته 

و از چك لیست مرباوط باه   

آن فراینااد دهاات ارزیااابی  

 استفاده کند.  

با نحوه تکمیل چك لیسات   -2

 1حداقل 

 مورد

 چك لیست



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

)باار اساااس راهنمااای آن(   

 آشنا باشد.

قااادر بااه انتخاااا تصااادفی   -3

پرونده هاای ماورد ارزیاابی    

 باشد.

نده را موارد درج شده در پرو -4

بر اساس چك لیست ماوارد  

ثبتی بررسی و اطالعات الزم 

 را تکمیل نماید.

چك لیست مشااهده ای را    -5

با مشاهده شیوه ارائه خدمت 

یکاای از مااراقبین  ماااردران 

 باردار تکمیل نماید.

چااك لیساات مصاااحبه بااا   -6

ماااران را در هنگااام خااروج  

ماااادران از مرکاااز پاااس از 

معرفااای خاااود و هااادف از 

 ل نماید.پرسشگری تکمی

باار اساااس نتااای  حاصاال از  -7

پااایش و پااس از اسااتخراج  

نتای ، شاخص های مختلاش  

 مراقبتی را استخراج کند. 

انجام عملی  کلیه فیلد های بهداشت خانواده آشنا یی و کسب مهارت در نسخه نویسی -15

مهارت روش 

توضیحی، 

 تمرین، تکرار

انجام مستقل 

مهارت با 

 مربی نظارت

بااا داروهااای مجاااز دهاات  .1

تجویز کارشناسان ماماایی  

 آشنایی داشته باشد.

از ماااوارد مناااع مصااارف  .2

 چك لیست مورد 5



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

روش 

 آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning activities 

حدددا   

هدددداي 

 یادگيري

روش 

 ارزیابي

داروهااای مااورد نظاار در   

شیردهی و بارداری اطاالع  

 کافی داشته باشد.

بااا اصااول نسااخه نویساای  .3

 آشنا شود.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بسمه تعالی

 

 تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 پرستاری و مامایی دانشکده 

 پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 



 معیار اول:

 حرفه ای-رعایت مسائل اخالقی

 

 نظیر: 

 رعایت وقت شناسی 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

  ارتباط مناسب با اواحترام به بیمار و 

-احترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن
 ها

3 2 1 

 معیار دوم:

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت

 

 نظیر:

 های تخصصی بیماران توانایی انجام مراقبت

واگذار شده در راستای اهداف کارآموزی 

 مربوطه)ضمیمه در طرح درسی(

  بیماران بر اساس دقت در انجام مراقبت از

 اصول پراکتیکال

 آموزش به بیمار و خانواده وی

12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 معیار سوم:

 مهارت های علمی و شناختی

 

 نظیر:

 های شرکت فعال در بحث

 گروهی

 ها و ارائه کنفرانس

های ارائه شده از گزارش

 طرف مدرس محترم مربوطه

 

5 4 3 2 1 

 

 

 

نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجویان

-حرفه مسائ  اخال ی و

 ای

 

 (3تا  1)

 

مهارت های تخصصی بخش 

 مربوطه

 (11تا  1)

 

 

های علمی و مهارت

 شناختی

 (5تا  1)

نمره 

 نهایی

 

1.     

 

  

2.     

 

  

3.     

 

  

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   

 

    

9.   

 

    



نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجویان

-حرفه مسائ  اخال ی و

 ای

 

 (3تا  1)

 

مهارت های تخصصی بخش 

 مربوطه

 (11تا  1)

 

 

های علمی و مهارت

 شناختی

 (5تا  1)

نمره 

 نهایی

 

12.   
 

    

11.   
 

    

12.   
 

    

13.   
 

    

14.   
 

    

15.   
 

    

16.   
 

    

17.   
 

    

18.   
 

    

19.   
 

    

22.   
 

    

21.   
 

    

22.   
 

    

23.   
 

    

24.   
 

    

25.   
 

    

 

 الزم به ذکر است که دانشجویان موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتيکت شناسایی اجباری بوده و نمره در نظر گرفته

کسر نمره منظور نبوده و  باشد. همچنين، دانشجویان حق غيبت از بخش را  نداشته و این مواردشده برای د ت در استفاده می

 باید طبق مقررات آموزشی عم  گردد.

 



استاد بالینی              ناظر بالینی                                   مدیر گروه                     معاونت 

 آموزشی دانشکده

 

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان

 

 
 


