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عرصه  اهداف رفتاری ردیف
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 فعالیتهای یادگیری

Learning activities 

حدددا ل 

هدددددای 

 یادگیری

 روش ارزیابی

تزریقات عضالنی را در لیبر بر اساس  1

 اصول و فنون پرستاری انجام دهد.

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42 04و  02شماره  هایلیستطبق چک

تزریقات وریدی را در لیبر بر اساس  2

 ول و فنون پرستاری انجام دهد.اص

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42 04لیست شماره طبق چک

تراپی را در لیبر بر اساس اصول و سرم 3

 فنون پرستاری انجام دهد.

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42 04و  02شماره  هایلیستطبق چک

عالیم حیاتی مادر را بطور صحیح  4

 گیری نماید.اندازه

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )ثبت 

مستقل عالیم 

 حیاتی(

 لیستچک بار 42  32و  34، 32، 22، 22، 24، 22، 22شماره  هایلیستطبق چک

نمایش  بالین را سونداژ نماید.در موارد نیاز مادر  5

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42  22لیست شماره طبق چک

-حسی روش توضیحی بالین حال کامل از مادر اخذ نمای.دشرح 6

حرکتی )انجام 

مستقل 

 شرحال(

 لیستچک بار 42 04و  02شماره  هایلیستطبق چک



عرصه  اهداف رفتاری ردیف
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 یادگیری

Learning 

level 

 فعالیتهای یادگیری

Learning activities 

حدددا ل 

هدددددای 

 یادگیری

 روش ارزیابی

نمایش  بالین لئوپود را انجام ده.د مانورهای 7

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42 22لیست شماره طبق چک

نمایش  بالین ضربان  لب جنین را کنترل نماید. 8

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 به بیمار توضیح دهد -4

نین را با استفاده از گوشی مامایی یا مونیتور ضربان  لب ج -2

 کنترل نماید

در صورت اختالل در ضربان  لب، آن را تشخیص داده و اطالع  -3

 دهد

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین معاینات واژینال را انجام دهد. 9

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 معاینه(

 لیستچک بار 42 22لیست شماره طبق چک

در موا ع مورد نیاز القا لیبر را انجام  11

 دهد.

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

 مستقل القا(

 به بیمار توضیح دهد -4

 وسایل را آماده نماید -2

 مادر را زیر مانیتور  رار دهد -3

 انقباضات رحمی را کنترل نماید -0

 اده و گزارش نمایدموارد غیرطبیعی را تشخیص د -2

 لیستچک بار 42

مادر را به مو ع به اتاق زایمان منتقل  11

 نماید.

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

شناختی 

)تشخیص به 

 مو ع زایمان(

 لیستچک بار 42 زمان انتقال مادر اول زا و چندزا را به اتاق زایمان تشخیص دهد

پوشش مناسب و اسکراب را بطور  12

 انجام دهد.صحیح 

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

اسکراب و 

 چکمه بپوشد -4

 ها را با آب و صابون بشوید و ضدعفونی نمایددست -2

 عینک و ماسک بزند -3

 گان استریل بپوشد -0

 لیستچک بار 42



عرصه  اهداف رفتاری ردیف

 یادگیری

Education 
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Learning 
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حدددا ل 

هدددددای 

 یادگیری

 روش ارزیابی

پوشش 

 استریل(

 دو جفت دستکش استریل  بپوشد -2

نمایش  بالین اده نمایدست زایمان را آم 13

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل آماده 

 کردن ست(

بصورت استریل ست زایمان را باز نماید و وسایل را بطور استریل در 

 ست  رار دهد

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین شستشوی پرینه را انجام دهد 14

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 به بیمار توضیح دهد -4

 خلوت بیمار را رعایت نماید -2

 با رعایت شرایط استریل شستشوی پرینه را انجام دهد -3

 لیستچک بار 42

زیاتومی پرینه را در موا ع نیاز به اپی 15

 حس نمایدبی

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 وضیح دهدبه بیمار ت -4

 حسی موضعی را بطور صحیح انجام دهدبی -2

42 

 بار

 لیستچک

نمایش  بالین زیاتومی را انجام دهدبرش اپی 16

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 به بیمار توضیح دهد -4

 هنگام انقباضات رحمی برش مدیولترال را بطور صحیح انجام دهد -2

 لیستچک بار 42

انجام مانور ریتگن را جهت خروج سر  17

 دهد

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 فرایند(

 لیستچک بار 42 با انجام صحیح مانور ریتگن به اکستانسیون سر کمک کند

وضعیت بند ناف نوزاد را مو ع زایمان  18

 کنترل نماید

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 اگر بند ناف دور گردن و شل باشد آن را آزاد نماید -4

اگر بند ناف دور گردن چند دور یا کوتاه باشد آن را در همان  -2

  سمت پرینه با زدن کالمپ در فاصله معین  طع نماید 

 لیستچک بار 42



عرصه  اهداف رفتاری ردیف

 یادگیری

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگیری

Learning 

level 

 فعالیتهای یادگیری

Learning activities 

حدددا ل 

هدددددای 

 یادگیری

 روش ارزیابی

جداسازی بند 

ناف دور 

گردن یا بند 

ناف کوتاه و 

)... 

نمایش  بالین اندامهای جنین را خارج نماید تنه و 19

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی 

)خارج سازی 

مستقل تنه و 

 اندامها(

ها دور سر و فشار آرام به پائین، شانه  دامی با حلقه کردن دست -4

 را آزاد نماید

 با وارد کردن فشار به باال شانه خلفی را آزاد نماید -3

 ز خارج شدن از واژن در دست بگیردپاهای جنین را  بل ا -0

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین بند ناف را جدا نماید 21

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

جداسازی بند 

 ناف( 

 ها را به فاصله کم به بند ناف بزندکالمپ -4

 ها را با  یچی برش دهدفاصله بین کالمپ -2

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین های اولیه نوزاد را انجام دهدمرا بت 21

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

مرا بت اولیه 

 از نوزاد(

 نوزاد را زیر وارمر  رار دهد -4

 نوزاد را کامال خشک نماید  -2

 حوله خیس را جدا نماید -3

 تنفس  لب و رنگ نوزاد را کنترل نماید -0

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین ارد الزم احیا نوزاد را انجام دهددر مو 22

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

احیا نوزاد با 

کمک تیم 

 احیا(

به تیم احیا اطالع دهد و در حد شرح وظایف خود ا دامات احیا را 

 انجام دهد

 لیستچک بار 42
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نمایش  بالین آپگار نوزاد را تعیین نماید 23

کلینیکی و 

 یحیروش توض

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل تعیین 

 آپگار(

آیتم تنفس، رنگ، پاسخ به تحریکات، ضربان  2آپگار را با توجه به 

  لب و نونیسیته تعیین نماید 

 لیستچک با 42

نمایش  بالین بند ناف را پانسمان نماید 24

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

صحیح 

پانسمان بند 

 ناف(

سانتی متر از بدن نوزاد  3تا  2بند ناف را به فاصله  هایکالمپ -4

 وصل نماید

 با گذاشتن گاز استریل زیر بند ناف آن را  طع نماید -2

 محل برش را با بتادین شستشو نماید -3

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد 25

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

معاینه  صحیح

 نوزاد(

 دستکش استریل بپوشد -4

 معاینات نوزاد را بطور صحیح از سر تا پا انجام دهد -2

 لیستچک بار 42

سن داخل رحمی نوزاد را تعیین  26

 نماید

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی 

)تعیین 

صحیح سن 

 داخل رحمی(

ل پستان، دستگاه ها،  ندوبا در نظر گرفتن موهای سر نوزاد،  گوش

 های کف پا سن جنینی را تعیین نمایدژنیتال و چین

 لیستچک بار 42

پروسه همبستگی مادر و نوزاد را  27

 انجام دهد

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل 

 پروسه(

 نوزاد را به مادر نشان دهد  -4

 مادر  رار دهد بالفاصله پس از زایمان نوزاد را روی شکم -2

 لیستچک بار 42

نمایش  بالین عالیم کندگی جفت را تشخیص دهد 28

کلینیکی و 

 روش توضیحی

شناختی 

)تشخیص 

کندگی 

به عالیم کندگی جفت که شامل گلبوله شدن رحم، خونریزی و بلند 

 باشد توجه نموده و بطور صحیح تشخیص دهدشدن بند ناف می

 لیستچک بار 42



عرصه  اهداف رفتاری ردیف

 یادگیری

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 
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سطح 

 یادگیری

Learning 
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 فعالیتهای یادگیری
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حدددا ل 

هدددددای 

 یادگیری

 روش ارزیابی

 جفت(

نمایش  بالین ا خارج نمایدجفت ر 29

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )انجام 

مستقل خارج 

 کردن جفت(

 لیستچک بار 42 جفت را خارج نماید« براند اند روس»با انجام مانور 

نمایش  بالین جفت را ارزیابی نماید 31

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی 

)ارزیابی 

 صحیح جفت(

 و کوتیلودونها را ارزیابی نمایدها کامل بودن پرده -4

 جفت را بطور صحیح تشریح نماید -2

 موارد غیرطبیعی جفت و بند ناف را تشخیص دهد -3

 لیستچک بار 42

زیاتومی و پارگی احتمالی را اپی 31

 ترمیم نماید

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی 

)ترمیم 

مستقل 

اپیزیاتومی یا 

 پارگی(

شرایط استریل پس از انجام بی حسی مناسب اپیزیاتومی یا با رعایت 

 پارگی احتمالی را بطور آناتومیک ترمیم نماید

 لیستچک بار 42

شرح زایمان و دستورات پس از  32

 زایمان را انجام دهد

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

-حسی

حرکتی )ثبت 

مستقل 

 دستورات(

 لیستچک بار 42 ن را ثبت نمایدشرح زایمان و دستورات پس از زایما

اصول اخال ی و انسانی مادر را رعایت  33

 نماید

نمایش  بالین

کلینیکی و 

 روش توضیحی

عاطفی 

)رعایت اصول 

اخال ی و  

 انسانی مادر(

 برخورد صمیمی و دوستانه با مادر داشته باشد -4

 مورد خودداری نمایدهای خشن و بیاز دستکاری -2

 های مادر پاسخ دهدگرانیبه سواالت و ن -3

 لیستچک بار 42

 
 بسمه تعالی



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 

 معیار اول:

 حرفه ای-رعایت مسائل اخال ی

 

 نظیر: 
 شناسیعایت و تر 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

 احترام به بیمار و ارتباط مناسب با او 

 هااحترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن 

3 2 4 

 معیار دوم:

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت

 

 نظیر:
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 آموزش به بیمار و خانواده وی 
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 نمره نهایی
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 باشد. همچنین، دانشجویان حق غیبت از بخش را  ته شده برای د ت در استفاده میالزم به ذکر است که دانشجویان موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتیکت شناسایی اجباری بوده و نمره در نظر گرف

 نداشته و این موارد کسر نمره منظور نبوده و باید طبق مقررات آموزشی عمل گردد.

 

 معاونت آموزشی دانشکده                                                 مدیر گروه                                                                   ناظر بالینی                                                                          استاد بالینی          

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان


