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  دانشجو مشخصات

 

 

 

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

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

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

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

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

 .. .. ........... .................................................................:ننام بیمارستا
 

 .. .. ............. ......................................................: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
ال ،لگن،موقیت سرویکس وتصمیم  در بستری  کردن زائو معاینات توشه واژینانجام 

 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 زایمان بطور کامل)انجام اپی زیوتومی ،رسیدگی به وضعیت نوزاد ،انجام صحیح زاانجام 

 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 آموزشهای کامل بعد از زایمان،حین ترخیص مادر  دادن

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 یرباردا) 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 حال 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 

 مومیارزیابی ع -لفا 

 اجتماعی -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 کارزیابی پاراکلینی -د

   

7 

پالسنتا پرویاگرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با 

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 کارزیابی پاراکلینی -د
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 دگیریافعالیت های ی -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 

ی غیر طبیعی با زایمان زودرسگرفتن شرح حال کامل باردار

 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

 لینیکارزیابی پاراک -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 یمانورها 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 استیشنپوزیشن ه.

 کیسه آبو.

 قوام پرینهر.

   

14 

 معاینات وضعییت لگن:

 الف. قوس پوبیس

 ب. وضعیت خارها

 ی لگنج. دیواره طرف

 د. ساکروم
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 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 

 ج. تخمین وزن جنین

 شخیص موارد غیرطبیعی وگزارش به مربید. ت

   

16 

 کنترل انقباضات رحمی:

 لیبر و یا القای  الف. کنترل قطرات سرم جهت تحریک

 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:

 ف. کنترل عالیم حیاتی وثبت آنال

 ب. تخلیه مثانه

 دادن اکسژن در صورت لزومو  ج. گرفتن رگ برای مادر 

 د. انجام امینیو تومی 

 ه.کنترل منظم ضربان قلب جنین

 تشخیص موارد غیرطبیعی وگزارش به مربی و.

   

18 

 کمک به مادر  در مورد تکنیکهای کاهش درد حین لیبر:

 عیتهای مختلف در لیبرالف. استفاده از وض

 ب. استفاده از تکنیکهای تنفسی

 یالکسیشنرج. استفاده از روشهای 

 د. استفاده از ماساژوطب فشاری

   

     

19 

:مانیشروع مرحله دوم زا میعال حیصح صیتشخ

 حیصح تیقرار دادن زائو در وضع -الف

لیترو انجام نکات اس مانیآماده نمودن ست زا -ب

وماسک و دستکش گان دنیپوش -ج

و  لینکات استر تیو رعا حیبا اصول صح مانیباز نمودن ست زا -د

مانیدر ست زا ازیمورد ن لیکنترل وسا

یتیلیراست حیبا اصول صح مانیزا یپهن نمودن شانها -ه

نهیانجام پرپ ودرپ پر -و

   

20 

 کنترل  زایمان:

 الف. انجام مانور ریتگن 

 ب. کنترل سر

   



7 

 

 چرخش خارجیج. کمک به انجام 

 د. کمک به خروج شانه قدامی

 . خروج جنین و در آغوش گرفتن نوزاده

 . کالمپ کردن و بریدن بندنافو

 ی یادگیریفعالیت ها -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

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

21 

 انجام اپی زیو تومی:

 ام صحیح بیحسیالف.  انج

ب. زمان انجام اپی زیو تومی 

 ج. کمک به بیحسی پودندال یا اپی دورال

   

22 

 زایمان نوزاد:

 الف. ساکش نوزاد در صورت لزوم 

 ب. توجه به بندناف 

 ج. کالمپ بند ناف

 د. خشک و گرم کردن نوزاد

 تعیین نمره اپگار ه.

 . توجه به جنس نوزادو

   

23 

 معاینه نوزاد:

 نوزاد گردن معاینه سر و الف.

 ب. معاینه شکم نوزاد

 ج. معاینه اندام تحتانی نوزاد

 د. معاینه اندام تناسلی نوزاد

 رفلکسهای نوزاده.

 . نوشتن و بستن دستبند نوزاد و

 ،قد،وزن و دور سر و سینه . گرفتن نمونه کف پار

 موارد غیر طبیعی را به مربی گزارش می کند ح.

،   

24 

 زایمان جفت:

 توجه و تشخیص عالیم جداشدن جفت در مرحله سوم زایمان الف.

 انجام مانور براندآندروس و خروج صحیح جفت ب.

 ماساژ رحمی از روی شکم مادر و بررسی تونوسیته رحمیج.

 معاینه کامل جفت و پرده ها د.

   

25 

 ترمیم اپی زیو تومی: 

ش اپی بررسی کانال زایمان و کنترل پارگیهای غیر از برالف.

زیاتومی 

 بررسی و کنترل عروق باز و خونریزی دهنده و درصورت لزوم بستنب.

 رگهای باز به روش صحیح

 . ترمیم مخاط واژن و رینگج

 ، ترمیم الیه عضالنی پرینهد

 . ترمیم فاشیاه
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 د. ترمیم پوست

26 

 کنترل مراقبتهای مادر در مرحله چهارم زایمان:

 رالف. کنترل عالیم حیاتی ماد

 ب. کنترل رحم و خونریزی

 ج. کنترل مثانه

 د. کمک به شیر دهی

ی درست وسایل جمع آوری ه. دفع صحیح وسایل مصرفی الوده و

 از زایمان ،پسغیر مصرفی در محلهای مربوط 

 

   

 ی یادگیریفعالیت ها -1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 مالحظات مضای مربیمهر و ا تعداد موارد و تاریخ انجام آن فعالیت های یادگیری

27 

 تکمیل پرونده زایمانی 

 الف. نوشتن شرح زایمان

 ب. نوشتن دستورات دارویی پس از زایمان

   

28 

 ارائه آموزش کامل بعد از زایمان

 الف.آموزش بهداشت فردی و جنسی

 ب. شیردهی

 و مراقبت از نوزاد واکسیناسیونج. 

 د. تنظیم خانواده

 زن و شوهر و. مشاوره بعد از زایمان با

   

29 

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

 مربی تعیین کرده استاستاد/مباحث نظری که 
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 امضای استاد بالینی:                               امضای مدیر گروه:                                         و:   امضای دانشج

 

 

 

        

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

  شده نمره کسب      نمره کل موضوع ارزیابی

   (نمره کل %30)نمره  6 ارزشیابی عمومی

   (نمره کل %50)نمره  10 زشیابی اختصاصیار

   (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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بیماری اهی زاننبیماری اهی زانن  رد رعهصرد رعهص  آموزی آموزی کارکار                                  
   

گاه                                                                                                                           گاه) ردمان   ((زاننزانن  ) ردمان
                                                                                                                                                                                                           

   

 

 

  
  

      گروه آموزش مامایی گروه آموزش مامایی 
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 فعالیت های یادگیری -1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

تعداد موارد و تاریخ انجام  فعالیت های یادگیری

 آن

 مالحظات مهر و امضای مربی

1 

 کامل گرفتن شرح حال 

 ومیارزیابی عم -الف

 اجتماعی -وانیارزیابی ر -ب

 یکیارزیابی فیز -ج

 زیابی پاراکلینیک ار -د

   

2 

انجام معاینات کامل فیزیکی شامل معاینه 

 خارجی وداخلی : 

راهم نمودن محیط خصوصی جهت انجام ف -الف

 معاینه

ددجو از نظر جسمی و روانی مآماده نمودن -ب

 جهت انجام معاینه

 دجووضیح در مورد علت انجام معاینه به مدت -ج

 شخیص نکات غیرطبیعی در معاینه مددجوت -د

 

   

3 

 معاینه دستگاه تناسلی خارجی از نظر:

 یرگها ،یپوست یخم، بثورات و راش هاز -الف

  تم،یولو، ادم، ار هیرنگ پوست ناح رییتغ ،یسیوار

ولو، توده و  هیواضح ناح عاتیضا ،یتناسل لیزگ

 ولو هیدر ناح یعیطب ریترشح غ

 اورتروسلسیستوسل و  -ب

 رکتوسل  -ج

 همورویید و.. -د

 

   

4 

 جایگذاری اسپکلوم و خارج کردن آن

اسپکلوم و پیدا کردن  گذاشتن صحیح -الف

 دهانه رحم 

س، دیواره های واژن و بررسی سرویک -ب

 ترشحات سرویکس و واژن

غیرطبیعی و گزارش به  تشخیص موارد -ج

 استاد/مربی 

رسی همزمان ارج کردن صحیح اسپکلوم و برخ -د

 پروالپس رحم، سیستوسل، اورتروسل و رکتوسل

   

    انجام معاینه دو دستی: 5
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 یز و تندرنس رحمسا -الف

 پوزیشن رحم -ب

 قوام رحم  -ج

ایز و تندرنس تخمدانهاس -د

 (CMTندرنس در هنگام حرکت سرویکس)ت -ه

6 

 تهیه اسمیر از سلولهای سرویکس

مادگی ررسی شرایط انجام تست و آب -الف

 مددجو 

هیه نمونه پاپ اسمیر از اگزو تانجام صحیح  -ب

و اندوسرویکس )بسته به روش انجام تست، نوع 

 مرسوم یا نوع با پایه مایع( 

های الزم بعد از انجام تست و ارائه آموزش -ج

 تحویل اسمیر تهیه شده به مددجو

   

7 

 درخواست آزمایشات الزم:

 سونوگرافی -الف

 پاپ اسمیر -ب

 زمایشات هورمونیآ -ج

 خون و ادرار بیوشیمی آزمایشات -د

   

8 

 خواندن و تفسیر جواب آزمایشات:

 سونوگرافی -الف

 پاپ اسمیر -ب

 هورمونی ازمایشات -ج

 خون و اردار بیوشیمی آزمایشات -د

   

9 

 تشخیص عفونت های شایع دستگاه تناسلی

 ژینیت باکتریاییوا -الف

 ژینیت تریکوموناییوا -ب

 و واژنیت آتروفیک واژینیت کاندیدایی -ج

 سرویسیت -د

 ت های مختلطواژینی -ه

   

10 

 تجویز نسخه جهت درمان بیماری ها:

 گاهی در مورد داروهاآ -الف

گاهی و آمادگی مددجو در بررسی سطح آ -ب

 مصرف دارو

به بیمار در مورد نحوه مصرف  ارایه آموزش -ج

 داروها

 ییماما طهیمجاز ح ینوشتن نسخ داروها د.

اصول  تیداده شده و با رعا صیمتناسب با تشخ
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 یسینسخه نو

11 

:یها نهیدادن آموزش  و مشاوره در زم

مربوطه یماریب -

یو جنس یبهداشت فرد -ب

زنان یجنس یهایماریاز ب یریشگیپ قهیطر -ج

رات آنکاربرد داروها و اث -د

 یمراجعه بعد -ه

   

    در اتاق عمل زنانمشاهده اعمال جراحی زنان  12

13 
هرگونه  یریگیو پ یپستان و بررس نهیانجام معا

 پستان یعیطب ریغ عاتیتوده و ضا

   

14 
مشاهده و پیگیری موارد نازایی در درمانگاه 

 نازایی

   

15 

 مشاهده موارد غیر از عفونت های شایع نظیر:

 روالپس ها و شلی اعضای لگنیپ -الف

 سرویکس جود پولیپ و کیست درو -ب

 (AUB, DUBونریزی های غیر طبیعی)خ -ج

  خمدانکیست های ت -د

 ناسلیزگیل های ت -ه

 هرپس ژنیتال -و

..... 

   

16 

 ارایه آموزش الزم به بیمار در موارد:

بر  دیبا تاک روالپس ها و شلی اعضای لگنیپ -الف

 آموزش ورزش کگل

 جود پولیپ و کیست در سرویکسو -ب

 (AUB, DUBطبیعی)ای غیر هخونریزی  -ج

  خمدانکیست های ت -د

 ناسلیزگیل های ت -ه

 هرپس -و

..... 
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    در صورت لزوم تهیه اسمیر مرطوب 17

    انجام و تفسیر تست فرن 18

19 

 مشاهده اعمال تشخیصی و درمانی نظیر:

 هیستروسکوپی -الف

 کولپوسکوپی -ب

 الپاروسکوپی -ج

 تریزاسیون و کرایوکو -د

   

    زش معاینه پستان به مددجوآمو 21

    تفسیر نتیجه آنالیز مایع سیمن 22

23 
شرکت در جلسات پرسش و پاسخ روزانه و 

 مطالعه مباحث نظری که مربی تعیین می کند.

   

 

 

 

 

  اجزاء ارزشیابی -2جدول 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:        
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  رد رعهص بارداری طبیعی و غیر طبیعیرد رعهص بارداری طبیعی و غیر طبیعیکارآموزی کارآموزی                                                                                                         

گاه رپه اناتل(                                                                                                                                                                                                       گاه رپه اناتل() ردمان   ) ردمان
 دانشجویان کارشناسی مامایی دانشجویان کارشناسی مامایی                                                                                                                                                                 
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 فعالیت های یادگیری -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 -فال

 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 یداربار 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

کینیراکلپا 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 

 ماعیاجت -انیارزیابی رو -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د
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7 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با عفونتها

 ارزیابی عمومی -لفا 

 اجتماعی -زیابی روانیار -ب

 ارزیابی فیزیکی -ج

 راکلینیکارزیابی پا -د

   

8 

گرفتن شرح حال کامل بارداری غیر طبیعی با بیماری غدد

 ابی عمومیارزی -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 یروان 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 -الف

 یبدن توده شاخصمحاسبه و وزن کنترل -ب

 با پینارد و سونیکید نیجن قلب یصدا سمع -ج

 جنین  کنترل حرکات -د

 تخمین وزن جنین ه. 

 وملز صورت در یرحم انقباضات کنترل -و

 ژینال ذر صورت لزومانجام معاینه وا -ر

 

   

13 

یتحتان اندام یبررس

ندرجه آ و ادم -الف

 سیوار -ب

   

   تـشـکـیل پـرونده و درخـواسـت آزمایشات روتین یا الزم  14
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 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

 کیبه تفک نیجن یکروموزوم یهایناهنجار یغربالگر -لفا

 یسه ماهه اول و دوم باردار

 NST  -ب

 سونوگرافی  -ج

 BPP -ه

   

19 
حیح بر اساس جوابهای سونوگرافی و ارایه آموزش ص

 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 

 و مطالعه مباحث نظری که مربی تعیین کرده است

   

 

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

  شده نمره کسب      نمره کل موضوع ارزیابی

   (نمره کل %30)نمره  6 عمومی ارزشیابی

   (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:   
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    بالینیبالینی  دفتر ثبت عملکرد دفتر ثبت عملکرد                                                                   
شت باروری مارد و کودک و میظنت خانواده  ورزی ورزی کارکار                                                     شت باروری مارد و کودک و میظنت خانوادهبهدا   بهدا
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EEDD  

 

  خصات دانشجومش

 

 

 

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

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

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

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

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

 .. .. ........... .................................................................:رستاننام بیما
 

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

 

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

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

 

 

محل الصاق 
 عکس
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6 

 گامهای کارآموزی:

 جزئیات گامها گام ها

 اول
 شرکت در مراسم معارفه)آشنایی با دانشجویان و بیان اهداف، تکالیف و نحوه ارزشیابی(

  نایی با بخش ارائه دهنده مراقبت های ...................................آش

 دوم
و آماده  ............آشنایی با مراقبت های ........................ و اخذ شرح حال کامل از ..........

 نمودن وی جهت انجام معاینات

 .......................................انجام معاینات .................................. سوم

نحوه درخواست آزمایشات پاراکلینیکآشنایی با تشکیل پرونده و چهارم

 تفسیر و راهنمایی صحیح بر اساس جوابهای آزمایشات پاراکلینیک آشنایی با پنجم

 ششم
جه با تو ارائه روش درمانی مناسب و آموزشهای الزم در خصوص کاربرد داروها و نوشتن نسخه

به محدودیت های حرفه ای

........................................توصیه و آموزش الزم در زمینه .................................................. هفتم

ارزشیابی نهایی و گرفتن پیشنهادات دانشجویان هشتم

 

ک یجرای ای پیشین تکرار خواهند شد و در صورتیکه * الزم به ذکر است که با وارد شدن به هرگام، گامها

دن شگام در یک روز میسر نباشد گامهای بعدی جایگزین و اجرا می گردد و در روزهای بعد با فراهم 

 موقعیت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد. 

واحد  * موضوعات مربوط به ارائه مطالب با توجه به شرایط بخش و مددجویان بسته به نظر مربی

 تعیین می گردد.
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7 

 فعالیت های یادگیری -1جدول شماره 

ف
دی

 ر

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

تنظیم 

 خانواده

  

 4ه برای مراجعه کنندگان جدید تشکیل پروند -1

 مورد 

 عاینه فیزیکی مراجعه کنندگان م -2

 مورد  2انه رحم هانجام اسمیر د -3

 مورد  2واندن جواب اسمیر و تفسیر آن خ -4

 شاهده مشاوره تنظیم خانواده یک مورد م -5

 نجام مشاوره تنظیم خانواده یک مورد ا -6

روش مناسب تنظیم خانواده به  ارائه انواع -7

مددجویان شامل قرص خوراکی ، کاندوم ، آمپول ، 

ورد با اجام م 5آی یودی و ... از هر کدام حداقل 

 معاینات و درخواست آزمایشات الزم در هر مورد 

 مورد  4-5ذاردن آی بودی گ -8

 ارج کردن آی یودی یک مورد خ -9

ا گروهی و اداره کالسهای یآموزش فردی  -10

 تنظیم خانواده حداقل یک مورد 

ستر آموزشی در بوکلت یا پو ،تهیه پمفلت  -11

 تنظیم خانواده یک مورد 

 

   

 سیناسیونواک

 

 ارگیری زنجیره سرد دراستفاده از واکسن ها بک -12

 

بکارگیری اصول اسپتیک بهنگام انجام  -13
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 واکسیناسیون

وه صحیح تجویز و تزریق و انواع بکارگیری شی -14

 واکسن 

 

مورد واکسن برای کودکان  18یق تجویز و تزر -15

 مورد  3از هر نوع واکسن 

 

 2از برای مادر باردار جویز و تزریق واکسن کزت -16

 مورد 

 

واکسیناسیون بر اساس فواصل  برنامه ریزی -17

ونوع واکسن برای کودکی که برنامه واکسیناسیون 

 مورد  2خود را درست و به موقع آغاز کرده است 

واکسیناسیون بر اساس فواصل و  برنامه ریزی -18

نوع واکسن برای کودکی که برنامه واکسیناسیون 

 مورد  2ت و به موقع آغاز نکرده است درس خود را

 

 شخیص موارد منبع انجام واکسیناسیون ت -19

 

 

ای صحیح تفاوت در تجویز مقدار تشخیص و اجر -20

 و نوع واکسن درکودکان و بزرگساالن 

 

مراقبت 

ازکودکان زیر 

 سال 5

 

 مورد  3شکیل پرونده رای مراجعین جدید ت -21

 

 

یری قد و دور سر کودکان وزین وزن و اندازه گت -22

 مورد  10بحو صحیح 

 

رسیم درست منحنی رشد در کارت مخصوص ت -23

 مورد  10

 

برای فواصل مراجعه پایش رشد  برنامه ریزی -24

 کودک  10در مورد 

 

تشخیص انحرافات از رشد مناسب و پیگیری  -25
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علت آن با انجام مصاحبه با مادر و دادن توصیه 

 مورد  2رجاع الزم به پزشک در های الزم و احیانا ا

 

 3موزش شیردهی صحیح از پستان به مادر آ -26

 مورد 

 2مورد تا یکسالگی  2تکمیلی  آموزش تغذیه -27

 مورد تا دو سالگی 

 

 

 مورد  1موزش تغذیه با شیر کمکی در آ-28

 

 2مورد باالی  2موزش تغذیه صحیح کودک آ -29

 سال 

 1آموزش در  شخیص انجام برنامه مراقبتی وت-30

مورد برفک ،  1مور بیماری تنفسی ،  1مورد اسهال 

 مورد تب  1مورد افت قند خون و  1

 

 

 

مراقبت از 

 مادر باردار

 

 

 2ه برای مراجعه کنندگان جدید تشکیل پروند -31

 مورد 

 مورد  5ندازه گیری قد و وزن و فشار خون ا -32

 مورد  5نجام معاینات فیزیکی و لئوپلد ا -33

لب جنین و عالئم حیاتی مادر قکنترل صدای  -34

 مورد  5

 5ام آزمایشات روتین بارداری درخواست انج -35

 مورد 

به مادر باردار در مورد مراقبت  انجام آموزش -36

از خود در موضوعات مختلف : تغذیه ، خواب ، 

استراحت و بهداشت فردی و روابط جنسی ، عالئم 

 مورد  2رداری و ... خطر وتمرینات و ورزشهای با

 1-2گروهی برای مادران باردار  انجام آموزش -37

مورد با موضوعات مربوط به آموزشهای دوران 

 بارداری 

توجه معاینه در مورد بهداشت دهان ودندان  -38
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 2زن باردار و ارجاع به دندانپزشک در موارد الزم 

 مورد 

 2اهنمایی در مورد انجام واکسیناسیون کزاز ر -39

 مورد 

ن و بررسی آن جهت آمادگی معاینه پستا -40

 مورد  1برای شیردهی 

دران پر خطر وارجاع به پزشک غربالگری ما -41

 مورد  1-2متخصص یا بیمارستان 

 مورد   1-2ر خواست انجام سونوگرافی د -42

شخیص حاملگیهای پر خطر و آموزش موارد ت -43

 خطر 

 مورد  5ه در رنامه ریزی ، برای فواصل مراجعب -44

ات پرسش و پاسخ روزانه با شرکت در جلس -45

آمادگی قبلی و مطالعه مباحث نظری که مربی 

 تعیین کرده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجزاء ارزشیابی -5جدول شماره 

  نمره کسب شده 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
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  امضای دانشجو:   

 مضای استاد بالینی:  ا  

 امضای مدیر گروه:                    

 

 

 

   (نمره کل %10)نمره  2 فعالیت های آموزشی

فعالیت ویژه: ) ابتکار، خالقیت، 

گزارش موارد و مطالب تازه و غیره 

)..... 

 %5نمره تشویقی ) 1حداکثر :

 (نمره کل

 

  

   نمره کل


