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  انشجومشخصات د

 

 

 

  ..... .............. ........................................................:نام و نام خانوادگی
 

 ....... ............. ........................................................:شماره دانشجویی
 

 ........... .... ... .................................................................. :سال ورود
 

 ........ ..... .................................................................. :رشته تحصیلی
 

  .. .. ............... ..... .......................................................:مقطع تحصیلی
 

 .. .. ........... .................................................................:نام بیمارستان
 

 .. .. ............. ......................................................:بخش محل کارآموزی

 

 ..... ............. ....................................................:تاریخ شروع کارآموزی
 

 .. ............... .....................................................:تاریخ پایان کارآموزی
 
 
 

محل الصاق 
 عکس
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 جزئیات گامها گام ها

 ادر گرفتن شرح حال،معاینات فیزیکی )لئوپلد(کنترل صدای قلب جنین و کنترل عالئم حیاتی م اول

 دوم
،لگن،موقیت سرویکس وتصمیم  در بستری  کردن زائو  معاینات توشه واژینالانجام 

 پذیرشدر

 اماده کردن زائو بستری شده برای استقرار در اتاق لیبر سوم

های غیر طبیعی در لیبر caseومشاهده   اداره وکنترل لیبر بطور کامل چهارم

 تشخیص زمان زایمان وانتقال به موقع زائو به اتاق زایمان پنجم

 ششم
یمان یمان بطور کامل)انجام اپی زیوتومی ،رسیدگی به وضعیت نوزاد ،انجام صحیح زاانجام زا

 های غیر طبیعی case های جفت ،ترمیم اپی زیو تومی (ومشاهده وکمک به انجام زایمان

 ادونوز انجام کنترل های مرحله چهارم زایمان  وبرقراری وسایل راحتی مادر وارتباط بین مادر هفتم

 هشتم
وشرکت درپرسش وپاسخ ومطالعه موزشهای کامل بعد از زایمان،حین ترخیص مادر دادن آ

مباحث نظری که مربی تعیین می کند
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 فعالیت های یادگیری -1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مهر و امضای مربی تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

1 

 :(یعیطب یباردار) کامل حال شرح گرفتن

 یعموم یابیارز -الف

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

 کینیپاراکل یابیارز -د

   

2 

 با بیماری قلبی یعیطب ریغ یاردارب کامل حال شرح گرفتن

 یعموم یابیارز -لفا

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

  کینیپاراکل یابیارز -د

   

3 

  دیابت یماریب با یعیطب ریغ یباردار کامل الح شرح گرفتن

 یعموم یابیارز -لفا

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

 کینیپاراکل یابیارز -د

   

4 

 رس کیسه ایپارگی زود با یعیطب ریغ یباردار کامل حال شرح گرفتن

 یعموم یابیارز -لفا 

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

کینیپاراکل یابیارز -د

   

5 

یپره اکالمپس    گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با بیماری

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 کارزیابی پاراکلینی -د

   

6 

دکولمانگرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با 

 میارزیابی عمو -لفا 

 اجتماعی -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 کارزیابی پاراکلینی -د

   

   پالسنتا پرویاگرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با  7
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 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 کارزیابی پاراکلینی -د

 یریگفعالیت های یاد -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مهر و امضای مربی تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

8 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با دوقلویی

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -وانیارزیابی ر -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 یکارزیابی پاراکلین -د

   

9 

غیر طبیعی با زایمان زودرسگرفتن شرح حال کامل بارداری 

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -وانیارزیابی ر -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 یکارزیابی پاراکلین -د

   

10 

 گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی در هر مورد خاص

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -وانیارزیابی ر -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 یکارزیابی پاراکلین -د

   

11 

 یکیزیف کامل ناتیمعا انجام

 نهیمعا انجام جهت یخصوص طیمح نمودن فراهم -الف

 انجام جهت یروان و یجسم نظر از مددجو نمودن آماده-ب

 نهیمعا

 مددجو به نهیمعا انجام علت مورد در حیتوض -ج

 مددجو نهیمعا در یعیرطبیغ نکات صیتشخ -د

   

12 

 لئوپولد ینورهاما انجام

 اول مانور -الف

 دوم مانور -ب

 سوم مانور -ج

 چهارم مانور -د

   

13 

 انجام معاینات واژینال

 الف: موقعیت سرویکس

 ب.دیالتاسیون

 ج. افاسمان

 د. پرزانتاسیون

 و. پوزیشن

 ه. کیسه آب

 ی. قوام پرینه
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14 

 معاینات وضعییت لگن:

 الف. قوس پوبیس

 ب. وضعیت خارها

 واره طرفی لگنج. دی

 د. ساکروم

   

 ی یادگیریفعالیت ها -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مهر و امضای مربی تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

15 

 ارزیابی سالمت جنین:

 ..،سونوگرافی، NSTارزیابی جنین  الف.تفسیر تستهای

 ب. شنیدن صدای قلی جنین 

 نینج. تخمین وزن ج

 د. تشخیص موارد غیرطبیعی وگزارش به مربی

   

16 

 کنترل انقباضات رحمی:

 الف. کنترل قطرات سرم جهت تحریک لیبر

 ب. شدت انقباضات رحمی

 ج. مدت انقباضات رحمی

 د. فاصله بین انقباضات رحمی

 ه. تشخیص موارد غیرطبیعی وگزارش به مربی

   

17 

 مراقبتهای مرحله اول زایمان:

 نترل عالیم حیاتی وثبت انالف. ک

 ب. تخلیه مثانه

 ج. گرفتن رگ برای مادر دادن اکسژن در صورت لزوم

 د. انجام امینیو تومی 

 ه. تشخیص موارد غیرطبیعی وگزارش به مربی

   

18 

 کمک به مادر  در مورد تکنیکهای کاهش درد حین لیبر:

 الف. استفاده از وضعیتهای مختلف در لیبر

 تکنیکهای تنفسیب. استفاده از 

 ج. استفاده از روشهای یالکسیشن

 د. استفاده از ماساژوطب فشاری

   

19 

 انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان:

 الف. تشخیص به موقع زائو به تخت زایمان

 ب. قرار دادن زائو در وضعیت صحیح

   

20 

 :اماده نمودن ست زایمان وانجام نکات استریل

 ک و دستکشالف. پوشیدن گان وماس

 ب. باز نمودن ست زایمان با اصول صحیح استریلیتی

 ج. پهن نمودن شانهای زایمان با اصول صحیح استریلیتی

د. انجام پرپ ودرپ پرینه

   

    کنترل  زایمان: 21
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 الف. انجام مانور ریتگن 

 ب. کنترل سر

 ج. کمک به انجام چرخش خارجی

 د. کمک به خروج شانه قدامی

 در آغوش گرفتن نوزادو. خروج جنین و 

 ه. کالمپ کردن و بریدن بندناف

 ی یادگیریفعالیت ها -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مهر و امضای مربی تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

22 

 انجام اپی زیو تومی:

 الف.  انجام صحیح بیحسی

ب. زمان انجام اپی زیو تومی 

 بیحسی پودندال یا اپی دورالج. کمک به 

   

23 

 زایمان نوزاد:

 الف. ساکش نوزاد در صورت لزوم 

 ب. توجه به بندناف 

 ج. کالمپ بند ناف

 د. خشک و گرم کردن نوزاد

 و. تعیین نمره اپگار

 ه. توجه به جنس نوزاد

   

24 

 معاینه نوزاد:

 الف. معاینه سر وگردن نوزاد

 ب. معاینه شکم نوزاد

 اندام تحتانی نوزاد ج. معاینه

 د. معاینه اندام تناسلی نوزاد

 و. رفلکسهای نوزاد

 ه. نوشتن و بستن دستبند نوزاد 

 ی. گرفتن نمونه کف پا

 ء. موارد غیر طبیعی را به مربی گزارش می کند

   

25 

 زایمان جفت:

 الف. انجام مانور براند اندرسون 

 ب. معاینه جفت

   

26 

 ترمیم اپی زیو تومی: 

 ف. ترمیم مخاط واژن و رینگال

 ب، ترمیم الیه عضالنی پرینه

 ج. ترمیم فاشیا

 د. ترمیم پوست

   

27 

 کنترل مراقبتهای مادر در مرحله چهارم زایمان:

 الف. کنترل عالیم حیاتی مادر

 ب. کنترل رحم و خونریزی
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 ج. کنترل مثانه

 د. کمک به شیر دهی

درست وسایل غیر  ه. دفع صحیح وسایل مصرفی الوده وجمع اوری

 مصرفی در محلهای مربوط بپس از زایمان

 

 ی یادگیریفعالیت ها -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مهر و امضای مربی تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

28 

 تکمیل پرونده زایمانی 

 الف. نوشتن شرح زایمان

 مانب. نوشتن دستورات دارویی پس از زای

   

29 

 ارائه آموزش کامل بعد از زایمان

 الف.آموزش بهداشت فردی و جنسی

 ب. شیردهی

 ج. واکسیناسیونئ و مراقبت از نوزاد

 د. تنظیم خانواده

 و. مشاوره بعد از زایمان با زن و شوهر

   

30 

شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه با آمادگی قبلی و مطالعه 

 ن کرده استمباحث نظری که مربی تعیی

   

 

 

 

 

 

 

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

  شده نمره کسب      نمره کل موضوع ارزیابی

   (نمره کل %30)نمره  6 ارزشیابی عمومی

   (نمره کل %50)نمره  10 ارزشیابی اختصاصی

   (نمره کل %10)نمره  2 امتحان پایان دوره

   (هنمر کل %10)نمره  2 فعالیت های آموزشی



9 

 

 مضای مدیر گروه:         ا        امضای استاد بالینی:                                                       امضای دانشجو:   

 

، گزارش موارد و عالیت ویژه: ) ابتکار، خالقیتف

 مطالب تازه و غیره .....(

(نمره کل 5%نمره تشویقی ) 1حداکثر :  

 
  

   :نمره کل


