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 های یادگیریفعالیت  -1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

تعداد موارد و تاریخ انجام  فعالیت های یادگیری

 آن

 مالحظات مهر و امضای مربی

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 

 یماریب با یعیطب ریغ یباردار کامل حال شرح گرفتن

  دیابت

 یعموم یابیارز -لفا

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

 کینیپاراکل یابیارز -د

   

4 

 یماریب با یعیطب ریغ یباردار کامل حال شرح گرفتن

 یویکل

 یعموم یابیارز -لفا 

 یاجتماع -یروان یابیارز -ب

 یکیزیف یابیارز -ج

کینیپاراکل یابیارز -د

   

5 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با بیماری پره 

اکالمپسی

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -زیابی روانیار -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

   

6 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با آنمی

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -زیابی روانیار -ب

   



3 

 

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

7 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با عفونتها

 ارزیابی عمومی -لفا 

 جتماعیا -رزیابی روانیا -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

   

8 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با بیماری غدد

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -زیابی روانیار -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

   

9 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با بیماری ریوی

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -زیابی روانیار -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

   

10 

 یکیزیف کامل ناتیمعا انجام

 نهیمعا انجام جهت یخصوص طیمح نمودن فراهم -الف

 جهت یانرو و یجسم نظر از مددجو نمودن آماده-ب

 نهیمعا انجام

 مددجو به نهیمعا انجام علت مورد در حیتوض -ج

 یباردار در کیولوژیزیف راتییتغ صیتشخ -د

 مددجو نهیمعا در یعیرطبیغ نکات صیتشخ -ه

   

11 

 لئوپولد یمانورها انجام

 اول مانور -الف

 دوم مانور -ب

 سوم مانور -ج

 چهارم مانور -د

   

12 

 نیجن و مادر کنترل

 یاتیح میعال یبرس -لفا

 یبدن توده شاخصمحاسبه و وزن کنترل -ب

 با پینارد وداپلر نیجن قلب یصدا سمع -ج

 نترل حرکات جنین  وتخمین وزن جنین ک -د

 لزوم صورت در یرحم انقباضات کنترل -د

 نجام معاینه واژینال ذر صورت لزوما -ه

 

   

13 

یتحتان اندام یبررس

آن زانیم و ادم -الف

 سیوار -ب
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14 
تـشـکـیل پـرونده و درخـواسـت آزمایشات روتین یا الزم 

 در حین بارداری برای خانم باردار

   

15 

 رباردا خانم یبرا یباردار نیح الزم و مجاز یداروها زیتجو

 داروها مورد در یآگاه -الف

 دارو مصرف در مددجو یآمادگ و یآگاه سطح یبررس -ب

 داروها مصرف نحوه مورد در ماریب به آموزش هیارا -ج

   

    در بارداری   U/Aو  U/C   درخواست 16

17 
در  سونوگرافی وآزمایشهای ارزیابی جنین درخواست 

 صورت لزوم

   

18 

 ارزیابی جنین  تفسیر تستهای

 غربالگری جنین -الف

 NST  -ب

 سونوگرافی  -ج

 BPP -ه

   

19 
های سونوگرافی و ارایه راهنمایی صحیح بر اساس جواب

 آزمایشهای ارزیابی جنین

   

    وکومبس غیر مستقیم Roll over test ،  NSTانجام  20

    ارایه طرح درمانی  

    اداره کالسهای آموزشی دوران بارداری 22

    مشاوره با زن و شوهر 23

24 
شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه با آمادگی قبلی 

 نظری که مربی تعیین کرده استو مطالعه مباحث 

   

 

  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

   (نمره کل %10)نمره  2 فعالیت های آموزشی

، گزارش موارد و عالیت ویژه: ) ابتکار، خالقیتف

 مطالب تازه و غیره .....(

(نمره کل 5%نمره تشویقی ) 1حداکثر :  

 
  

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

 


