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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 معاونت آموزشی)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 پرستاری دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده
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 خانم صحتی و دکتر نوری زاده نام مدرس مسئول درس:
  

 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

و  یقات عضالنیتزر .1

 یو سرم تراپ یدیور

ت اصول  یرا با رعا

ح یصح یفنون پرستار

 انجام دهد.

 یكینیكل شینما نیبال

 یحیتوض روش و

 دهد، حیتوض ماریب به .1 یمهارت

 را ازین دمور لیوسا .2

  ، كند اماده

 فراهم را ماریب خلوت .3

 ،.دینما

 لیاستر طیشرا تیرعا با .4

 .دهد انجام را قاتیتزر

 حیصح بطور را قاتیتزر .5

  ،.دهد انجام

 را قاتیتزر انجام لیوسا .6

 .برگرداند كار اتاق به

 ستیل چك بار 3
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 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

 را مادر یاتیح عالئم .2

 . دهد انجام حیصح

 شینما ً   نیبال

 روش و یكینیكل

 یحیضتو

 دهد، حیتوض ماریب به .1 یمهارت

 را ازین مورد لیوسا .2

 .دینما آماده

 بطور را یاتیح عالئم .3

 .دینما كنترل حیصح

 كار اتاق به را لیوسا .4

 .برگرداند

 ستیل چك بار 5

 ازین مورد موارد در .3

 سونداژ را بیمار

 .دینما

 یكینیكل شینما نیبال

 یحیتوض روش و
 دهد، حیتوض ماریب به .1 یمهارت

 را ازین مورد لیوسا .2

  د،ینما آماده

 كند فراهم را ماریب خلوت .3

 لیاستر اصول تیرعا با .4

 بطور را بیمار سونداژ

 ،.دینما انجام حیصح

 كار اتاق به را لیوسا

 .برگرداند

 ستیل چك بار 3

 اقدامات گزارش .4

 ثبت را یپرستار

 . دینما

 نیبال
 یكینیكل شینما

 یحیتوض روش و

 یسیون گزارش اصول تیرعا با یمهارت

 ثبت را شده انجام اقدامات

 .دینما

 ستیل چك بار 5

 كامل حال شرح .5

 . دینما اخذ  ازبیمار

 نیبال

 یحیتوض روش ً  

 یمعرف ماریب به را خود .1 یمهارت

 ، دینما

 شرح حیصح اصول تیرعا با .2

 شرح ماریب از یریگ حال

 .ردیبگ حال

 ستیل چك بار 2

در صوووورت نیووواز ،  .6

بیمار  ینینه بالیمعا

ت اصووول یووارا بووا رع

مار یل و پوشش بیاستر

 انجام دهد.

 یكیش كلنینما ن یبال

 یحیروش توض

 ح دهدیمار توضیبه ب .1 یمهارت

مار را فاهم یخلوت ب .2

 د.ینما

از را یل مورد نیوسا .3

 دیاماده نما

ل یت اصول استریبا رعا .4

ر طونات الزم را بیمعا

 ح انجام دهد.یصح

 

 بار 2

 

 ستیچك ل
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 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

 

ص یعالئوووووم ت ووووو  .7

 هوووای شوووای بیماری

)مول،حووووواملگی زنان

 خوووارز از رحموووی ،

سوووقطها ،تیسوووتهاو 

را بوور میومهووا....  

 شمارد.

،  یحیروش توضوو ن یبال

 یس نران

 پرسش و پاسخ

گووزارش موووارد 

ش ی، نمایكیكلن

 یكیكلن

را  یصیعالئم ت   .1 یشناخت

 برشمارد.

ص موجود در یعالئم ت   .2

 بیمار را بیان تند

موارد ت  یص افتراقی را  .3

 بر شمارد.

 

آزمون  مورد 2

   یشفاه

 ی ووووووووووهایآزما .8

الزم در  یكیپووواراكلن

رابطه با بیمار مورد 

 نظر را بر شمارد.

 یحیروش توض ن یبال

، یس نران

گزارش موارد 

 یكیكلن

 گاهی الزم یروشهای آزما  .1 یشناخت

 را بر شمارد

روشهای رادیولوژیکی الزم  .2

 را بر شمارد.

ب ذتاو منفی ثبت مموارد  .3

را در صورت وجود بیان 

 تند.

 

 

 مورد 2

آزمون 

   یشفاه

روشووووهای درمووووان  .9

بیماری را در رابطوه 

با بیمار موورد نظور  

 ح دهد.یتوض

 یحیروش توض نیبال

 پرسش و پاسخ

گزارش موارد 

 یكیكلن

درمان دارویی الزم را  .1 یشناخت

ح دهد)نام دارو، دوز یتوض

دارو، دفعات مصرف، طرز 

 مصرف، مدت مصرف  

درمان غیر دارویی الزم  .2

رت نیاز توضیح را در صو

دهد )جراحی، توتر، 

ترایو،ورزشهای الزم، 

   ...فیزیوتراپی

 

 

 مورد 2

آزمون 

   یشفاه

 را الزم یآموزشوووها .11

در رابطه با بیمواری 

مورد نظر بوه بیموار 

 ارائه دهد.

 یشناخت یحیروش توض نیبال

 و عاطفی

با بیمار ارتباط   .1

دوستانه وصمیمی برقرار 

 تند.

آموزشها را در سطح فهم  .2

 مار ارائه دهد.یب

به جراحی در صورت نیاز   .3

قبل و بعداز  یآموزشها

مار ارائه یعمل را به ب

 مورد 3

م اهده 

ل یو تكم

ست یچك ل

 سبمنا
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 یریادگیعرصه  یاهداف رفتار

 

 روش آموزش
 

 یریادگیسطح 
 

 یریادگی یتهایفعال
 

 یحداقل ها

 یریادگی

 یابیروش ارز

 دهد.

موارد بعد در رابطه با  .4

آموزشهای الزم  ، از ترخیص

 را به بیمار ارائه دهد

در صورت نیاز به   .5

پیگیری بیمار آموزشهای 

الزم را به بیمار توضیح 

 دهد.

 یهایسواالت و نگران .11

موووادر را پاسووو گو 

 باشد. 

 یحیروش توض مارین بیبال

 پرسش و پاسخ 

گزارش موارد 

 یكیكلن

 ماریجاد رابطه با بیا .1 یعاطف

رامش در مادر با آجاد یا .2

پاسخ مناسب به سواالت و 

 او. یها ینگران

 مورد 2

آزمون 

 یشفاه

 یت حقوق انسانیرعا .12

مادر در  یو اخالق

 مارین بیبال

 یحیروش توض مارین بیالب

 پرسش و پاسخ

 عاطفی

دصمیمی و دوستانه روخرب .1

 با بیمار

 رعایت خلوت ییمار .2

پاس گویی به نگرانی های  .3

 بیمار

 مورد 3

 م اهده
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 ادداشت روزانه دانشجوی(برگ 2جدول )

 ادداشت روزانهیل برگ یدستورالعمل تكم

ر استفاده و در ستون مربوطه یم زیز عالا یریادگی یتهایرود در مورد فعال یاز دانشجو انتظار م

 ادداشت گردد:یك بار انجام شده تعداد آن درداخل )( یش از یت بیكه هر فعال ید در صورتیدرج نما
Eامدهی: آموزش د     -Eامدهی: آموزش ند     +O:  ام مشاهده كرده    -O:   ام كردهنمشاهده    +P  انجام :

 ام داده ام  با كمك: انج P-    داده ام مستقل

روز  یریادگی یتهایفعال

 اول

روز 

 دوم

روز  روزسوم

 چهارم

روز 

 پنجم

روز 

 ش م

روز  روزهفتم

 ه تم

  اصول تیرعا با را یتراپ سرم و یدیور و یعضالن قاتیتزر .1
 .دهد انجام حیصح یپرستار فنون

        

         . دهد انجام حیصح را مادر یاتیح عالئم .2

         .دینما سونداژ را بیمار ازین مورد موارد در .3

         . دینما ثبت را یپرستار اقدامات گزارش .4

         . دینما اخذ  ازبیمار كامل حال شرح .5

بیموار را بوا  ینینوه بوالیدر صورت نیاز ، معا .6

 مار انجام دهد.یل و پوشش بیت اصول استریرعا

        

         ص بیماریهای شای  زنان را بر شمارد.یعالئم ت   .7

الزم در رابطه بوا بیموار  یكیپاراكلن ی هایآزما .8

 مورد نظر را بر شمارد.

        

روشهای درمان بیمواری را در رابطوه بوا بیموار  .9

 ح دهد.یمورد نظر  توض

        

الزم را در رابطه با بیماری مورد نظر  یآموزشها .11

 به بیمار ارائه دهد.

        

         مادر را پاس گو باشد.  یهایسواالت و نگران .11

ن یمادر در بال یو اخالق یت حقوق انسانیرعا .12

 ماریب

        

 د:یجد یریادگیثبت موارد 

1. 

2. 
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 3جدول 
 ده امیآموزش د یریادگی یتهایفعال

 

م اهده 

 كرده ام

 یابیارز انجام داده ام

دان جواز 

 رفت یپ

 یریادگی

  1-21خود)

ی ابیارز

از  استاد

پی رفت 

 یریادگی

دان جو 

(21-1  

مطالعه 

 یش ص

 مستقل با كمك تعداد كنفرانس

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 تیرعا با را یتراپ سرم و یدیور و یعضالن قاتیتزر .1
 .دهد انجام حیصح یپرستار فنون  اصول

     

      . دهد انجام حیصح را مادر یاتیح عالئم .2

      .دینما سونداژ را بیمار ازین مورد ردموا در .3

      . دینما ثبت را یپرستار اقدامات گزارش .4

      . دینما اخذ  ازبیمار كامل حال شرح .5

بیموار را بوا  ینینه بوالیدر صورت نیاز ، معا .6

 مار انجام دهد.یل و پوشش بیت اصول استریرعا

     

      د.ص بیماریهای شای  زنان را بر شماریعالئم ت   .7

الزم در رابطه با بیموار  یكیپاراكلن ی هایآزما .8

 مورد نظر را بر شمارد.

     

روشهای درمان بیماری را در رابطوه بوا بیموار  .9

 ح دهد.یمورد نظر  توض

     

الزم را در رابطه با بیماری مورد نظر  یآموزشها .11

 به بیمار ارائه دهد.

     

      شد. مادر را پاس گو با یهایسواالت و نگران .11

ن یمادر در بال یو اخالق یت حقوق انسانیرعا .12

 ماریب
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 یابیست ارزشی( چك ل4جدول )
1)یعال یریادكی یتهایفعال یاهداف رفتار

  

 خوب

(77/1  

 متوسط

(7/1  

 فیضع

(27/1  

و  یقات عضالنیتزر .1

را  یو سرم تراپ یدیور

ت اصول  فنون یبا رعا

ح انجام یصح یپرستار

 دهد.

 دهد، حیتوض رمایب به .1

  ، كند اماده را ازین مورد لیوسا .2

 ،.دینما فراهم را ماریب خلوت .3

 .دهد انجام را قاتیتزر لیاستر طیشرا تیرعا با .4

  ،.دهد انجام حیصح بطور را قاتیتزر .5

 .برگرداند كار اتاق به را قاتیتزر انجام لیوسا .6

    

 را مادر یاتیح عالئم .2

 . دهد انجام حیصح

 ،دهد حیتوض ماریب به .1

 .دینما آماده را ازین مورد لیوسا .2

 .دینما كنترل حیصح بطور را یاتیح عالئم .3

 .برگرداند كار اتاق به را لیوسا .4

    

 ازین مورد موارد در .3

 سونداژ را بیمار

 .دینما

 دهد، حیتوض ماریب به .1

  د،ینما آماده را ازین مورد لیوسا .2

 كند فراهم را ماریب خلوت .3

 حیصح بطور را یمارب سونداژ لیاستر اصول تیرعا با .4

 كار اتاق به را لیوسا ،.دینما انجام

 .برگرداند

    

 اقدامات گزارش .4

 . دینما ثبت را یپرستار

 ثبت را شده انجام اقدامات یسینو گزارش اصول تیرعا با

 .دینما

    

  ازبیمار كامل حال شرح .5

 . دینما اخذ

 ، دینما یمعرف ماریب به را خود .1

 شرح ماریب از یریال گح شرح حیصح اصول تیرعا با .2

 .ردیبگ حال

    

در صووووورت نیوووواز ،  .6

بیموار  ینینه بوالیمعا

ت اصووول یوورا بووا رعا

موار یل و پوشوش بیاستر

 انجام دهد.

 ح دهدیمار توضیبه ب .1

 د.یمار را فاهم نمایخلوت ب .2

 دیاز را اماده نمایل مورد نیوسا .3

ح ینات الزم را بطور صحیل معایت اصول استریبا رعا .4

 انجام دهد.

    

ص بیماریهای یعالئم ت   .7

شای  زنان)مول،حواملگی 

خارز از رحمی ، سوقطها 

،تیستهاو میومهوا....  

 را بر شمارد.

 صی را برشمارد.یعالئم ت   .1

 ص موجود در بیمار را بیان تندیعالئم ت   .2

 موارد ت  یص افتراقی را بر شمارد. .3
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1)یعال یریادكی یتهایفعال یاهداف رفتار

  

 خوب

(77/1  

 متوسط

(7/1  

 فیضع

(27/1  

 یكیپاراكلن ی هایآزما .8

الزم در رابطه با بیمار 

 را بر شمارد.مورد نظر 

  گاهی الزم را بر شماردیروشهای آزما  .4

 روشهای رادیولوژیکی الزم را بر شمارد. .5

مواردمثبت و منفی تاذب را در صورت وجود بیان   .6

 تند.

    

روشهای درمان بیمواری  .9

را در رابطه با بیموار 

 ح دهد.یمورد نظر  توض

ح دهد)نام دارو، دوز یدرمان دارویی الزم را توض .1

 ات مصرف، طرز مصرف، مدت مصرف  دارو، دفع

درمان غیر دارویی الزم را در صورت نیاز توضیح دهد  .2

)جراحی، توتر، ترایو،ورزشهای الزم، 

 فیزیوتراپی...  

    

الزم را در  یآموزشووها .11

رابطه با بیماری موورد 

نظر بوه بیموار ارائوه 

 دهد.

 با بیمار ارتباط دوستانه وصمیمی برقرار تند. .1

 مار ارائه دهد.یطح فهم بآموزشها را در س .2

قبل و بعداز عمل  یدر صورت نیاز به جراحی آموزشها .3

 مار ارائه دهد.یرا به ب

در رابطه باموارد بعد از ترخیص ، آموزشهای الزم  .4

 را به بیمار ارائه دهد

در صورت نیاز به پیگیری بیمار آموزشهای الزم را  .5

 به بیمار توضیح دهد.

    

 یهووایسووواالت و نگران .11

 را پاس گو باشد.  مادر

 ماریجاد رابطه با بیا .1

جاد آرامش در مادر با پاسخ مناسب به سواالت و یا .2

 او. یها ینگران

    

و  یت حقوق انسانیرعا .12

ن یمادر در بال یاخالق

 ماریب

 برخوردصمیمی و دوستانه با بیمار .1

 رعایت خلوت ییمار .2

 پاس گویی به نگرانی های بیمار .3

    

و شوركت  یارت نظم و اصول پرستیرعا

 یریادگی یتهایفعال دان جو در فعال
 یعال موارد

(1  

  27/1) فیضع  7/1) متوسط  77/1) خوب

  ابد.ین شده در ب ش حضور ییبر طبق زمان تع 

 د.یت نمایمقررات مربوط به حضور در ب ش را رعا 

 ر پرسنل برقرار یموثر با همكاران و سا یارتباط و همكار

 د.ینما

 مراقبت از مددجو داشته باشد.ت در یاحساس مسئول 

 ح و با سرعت مناسوب یف محوله را به موق  به طور صحیوظا

 دهد. یبر طبق روش كار انجام م

 كند. یرا بدون واكنش نامناسب قبول م یانتقادات منطق 

    



 9 ه علوم پزشکی تبریزگروه مامایی دانشگا

1)یعال یریادكی یتهایفعال یاهداف رفتار

  

 خوب

(77/1  

 متوسط

(7/1  

 فیضع

(27/1  

 یف محوله ن ان میاق خود را در انجام وظایواشت یعالقمند 

 دهد.

 ف یانجام وظوااق خود را به یف محوله ، اشتیعالوه بر وظا

 دهد. ین ان م یگر پرستارید
 

          ر گروهیمد یامضا                             یمرب یامضا                                     دانشجو یامضا

 یمعاون آموزش یامضا                            




