
 

 

      
شتی ردمانی استان گیالن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شتی ردمانی استان گیالندااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

  دادکشنه رپستاری و مامایی شهید بهشتی رشتدادکشنه رپستاری و مامایی شهید بهشتی رشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  دفتر توسعه آموزش علوم زپشکیدفتر توسعه آموزش علوم زپشکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                      
  

  ر آموزی بالینی ر آموزی بالینی شرح کاشرح کا                                                                                                                                                                                                                                    
  و روش کار رد ااتق عمل و زایمان(و روش کار رد ااتق عمل و زایمان(          واحد کار آموزی اصول و فنون ماماییواحد کار آموزی اصول و فنون مامایی))                                                                                                                                                                                                                    

 

  )ویپست()ویپست(                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

 

 

 

 

  

  

    



2

مشخصات دانشجو

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

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

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

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

...............................................................................:یمقطع تحصیل

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

.......................................................................:ورزيبخش محل کار

......................................................................:ورزيتاریخ شروع کار

.......................................................................:ورزيتاریخ پایان کار

شناسنامه درس:
.......................................................................................رس:دنام 

.....................................................................................تعداد واحد:

.............................................................................نام مسئول دوره:

محل الصاق
عکس



1 

 

 

 گامهای کارآموزی:

 جزئیات گامها گام ها

 اول

دست دفع صحیح انجام  شستشويآشنایی دانشجویان با بیمارستان، بخش، نحوه کار، امکانات و وسایل آن

نحوه ارتباط با بیمار و  کاردکس کارت وآشنایی با پرونده،کیک زباله عفونی و غیر عفونیوسایل آلوده و رعایت تف

 خانواده 

 دوم

بیمار در صورت  پشت،حمام دادنماساژشویه،فردي)دهانبهداشتهايمراقبتانجاممددجوواحدکردنمرتب

 بکارگیري احتیاطات ایمنی در هنگام انتقال و بستريو ....(لزوم

 حیاتیعالیمکنترلوثبت استفاده از نرده کنار تخت و...( )

 سوم

ایزوله  یاایزوله مراقبت از بیمار درمانیگرماودرمانیسرماکاربرد ترخیصانتقالآشنایی با فرآیند پذیرش

 و مدفوعراراددفع نیازهاي کردن طرف بر و پیشگیري از عوارض بی حرکتیبیماروضعیتتغییرانواعمعکوس

 کنترل جذب و دفع مایعات و ثبت آنو

 چهارم
مراقبت  همکاري در  کشیدن بخیه و بانداژشستشوي زخم و تـعـویـض پانـســمـان  انجامآشنایی با انواع زخمها 

از درن ها

ويآموزش به بیمار و خانواده بیمار براساس نوع بیماري  و مراقبت از پنجم

تست داخل جلدي، دارو دادن وتزریق وریدي ، کنترل مسیر وریدي از نظر فلبیتوریدي /تراشتن کتاکسیژن دادن و گذ ششم

اجراي اقدامات آموزش داده شده و ارزشیابی هفتم

 آشنا شدن دانشجویان بازایشگاه، بخش، نحوه کار، امکانات و وسایل آن  هشتم

 انجام مراقبتهاي مادر، ثبت و کنترل عالئم حیاتی نهم

 دهم

آشنا شدن دانشجویان با اتاق عمل و زایمان و مشاهده پنسها و سوزنها و لوازم پارچه اي مربوط به جراحی/ 

مراقبت قبل ، حین و پس از جراحی/ ساکشن دهان و حلق در صورت لزوم و آشنایی با وسایل اتاق عمل و زایمان ، 

 شه ومشاهده کار با وسایل احیاي نوزادنحوه گذاشتن ایروي و مراقبت آن و مشاهده گذاشتن لوله ترا

 ثبت مراقبتهاي انجام شده و ثبت وضعیت بیمار در پرونده و دفاتر،آشنایی با صدور گواهی والدت یازدهم

اجراي اقدامات آموزش داده شده و ارزشیابی دوازدهم

  

و در صورتیکه اجراي یک گام در یک روز میسر * الزم به ذکر است که با وارد شدن به هرگام، گامهاي پیشین تکرار خواهند شد 

 نباشد گامهاي بعدي جایگزین و اجرا می گردد و در روزهاي بعد با فراهم شدن موقعیت الزم، گام مورد نظر اجرا خواهد شد. 
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 اهداف رفتاری

عرصه 

یادگیر

 ی

 روش

آموز

 ش

 سطح

 یادگیری
 حداقل های یادگیری عالیتهای یادگیریف

روش 

 ارزشیابی

ارتباط موثر با بیمار 

و خانواده 

مدواحدکردن،مرتب

هامراقبتانجامدجو

فردي)دهابهداشتي

پشتماساژشویه،ن

بیمار در  ، حمام دادن

و صورت لزوم

بکارگیري ....(

احتیاطات ایمنی در 

هنگام انتقال و 

بستري ،) استفاده از 

 نرده کنار تخت و...(

حیعالیمکنترلوثبت

 می دهد انجام اتی

 

 

بالین 

بیمار/ 

 بخش 

 روش

 پرسش

 پاسخ و

  و

نمایش 

 عملی

سطح اجراي 

عمل در حیطه 

  روانی حرکتی

برقراري ارتباط موثر با 

بیمار و خانواده 

مددجوواحدکردن،مرتب

بهداهايمراقبتانجام

ماشویه،فردي)دهانشت

 پشت، حمام دادنساژ

و بیمار در صورت لزوم

یاطات بکارگیري احت....(

ایمنی در هنگام انتقال و 

بستري ،) استفاده از نرده 

 کنار تخت و...(

 حیاتیعالیمکنترلوثبت

ارتباط موثر با بیمار و  -1

 خانواده برقرار کند

تخت بسته و باز رادرست  -2

 کند

جابجا کردن مددجو از  -3

تخت به صندلی و 

برانکارد و بالعکس را 

 انجام دهد

بهداهايمراقبتانجام -4

شویه،ي)دهانفردشت

پشت، حمام ماساژ

کامل یا با کمک  دادن

بیمار  را در تخت یا 

دوش یا وان درصورت 

 لزوم انجام دهد

بکارگیري احتیاطات  -5

ایمنی در هنگام انتقال و 

بستري ماننداستفاده از 

نرده کنار تخت راانجام 

 دهد

حیاتعالیمکنترلوثبت -6

 انجام دهد ي را

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

 

دست/پوشیدن شستشوي

دستکش و گان و 

ماسک/ دفع صحیح 

وسایل آلوده و رعایت 

تفکیک زباله عفونی و غیر 

 را انجام می دهدعفونی 

بالین 

بیمار/ 

بخش 

 مربوطه

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح اجراي 

عمل در حیطه 

  روانی حرکتی

دست/  شستشوي

پوشیدن دستکش و گان 

و ماسک دفع صحیح 

سایل آلوده و رعایت و

تفکیک زباله عفونی و غیر 

 عفونی 

را انجام دست شستشوي -1

دهد

پوشیدن دستکش و گان  -2

را انجام دهد و ماسک

دفع صحیح وسایل آلوده  -3

وتفکیک زباله عفونی و 

را همواره غیر عفونی 

 رعایت نماید

 

پرسش 

 /شفاهی

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش

سطح 

 یادگیری
 حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری

روش 

 ارزشیابی

تامین استراحت و خواب براي بیمار 

پیشگیري  بیماروضعیتتغییر/انواع

کردن طرف از عوارض بی حرکتی وبر

و ادراردفع نیازهاي 

 می کند هدایترا  طبیعیراهازمدفوع

 

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

ش نمای

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

تامین استراحت و خواب براي 

بیمار /هدایت 

مورد  وضعیتتغییرانواع

نیاز بیمار ،پیشگیري از 

طرف عوارض بی حرکتی وبر

و ادراردفع نیازهاي کردن 

 طبیعی راهازمدفوع

آسایش ،استراحت و  -1
خواب براي بیمار را 

 فراهم کند
مورد  وضعیتتغییردر  -2

 نیاز به بیمار کمک کند
پیشگیري از عوارض بی  -3

حرکتی مانند حرکت 
بیمار و نظافت تخت و 

 ماساژ را هدایت کند
4-  

ورزشهاي اکتیو و پاسیو را به 
 مددجو بدهد

و ادراردفع نیازهاي  -5
طبیعی را راهازمدفوع

 هدایت کند 

پرسش 

 /شفاهی

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

 ترخیصانتقالد پذیرشدر فرآین

 و درمانیگرماودرمانیسرماکاربرد

همکاري می  ایزوله و ایزوله معکوس

  کند

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

فهمیدن 

در حیطه 

 و شناختی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

آشنایی با فرآیند 

 ترخیصانتقالپذیرش

کاربرد 

درمانی در گرماودرمانیسرما

آشنایی با ایزوله و بیمار

 ایزوله معکوس

فرآیندهاي در -1

ترخیص انتقالپذیرش

همکاري نماید

کمپرس سرد و  -2

خشک یا گرم وخشک را 

 انجام دهد

از بیمار ایزوله  -2

)تنفسی/خون آلوده /مواد 

دفعی آلوده (یا ایزوله 

 معکوس مراقبت نماید

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 نشجودا

کنترل جذب و دفع شستشوي پرینه و

مایعات و ثبت آن و گرفتن نمونه 

ادرار ساده و کشت راانجام می دهد و 

در انجام تنقیه و شستشوي مثانه 

همکاري می نمایدو نمونه مدفوع در 

 صورت لزوم می گیرد

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 یحرکت

کنترل جذب و دفع مایعات و 

ثبت آنو گرفتن نمونه ادرار 

ساده و کشت راانجام دهد و 

در انجام تنقیه و درشستشوي 

 مثانه همکاري نماید

شستشوي پرینه را انجام  .1
 دهد

کنترل جذب و دفع  .2
مایعات و ثبت آن 

 راانجام دهد 
گرفتن نمونه ادرار ساده  .3

 راانجام دهد
با سوند فولی نمونه   .4

 راي کشت بگیردادرار ب
 سوند فیکس بگذارد .5

در انجام تنقیه و  .6
شستشوي مثانه 

 همکاري نماید
جواب آزمایش ادرار را از  .7

نظر قند و ستون و 
 پروتئین کنترل کند

نمونه مدفوع در صورت  .8
 لزوم بگیرد

پرسش 

 /شفاهی

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

با انواع زخمها و پانسمان ها، 

شستشوي زخم و تـعـویـض 

ـمـان و مراقبت از درن ها پانـسـ

آشنایی می یابد و در انجام آن 

همکاري می کند

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

آشنایی با انواع زخمها و 
آشنایی با پانسمان ها

شستشوي زخم و تـعـویـض 
پانـســمـان و همکاري در 

مراقبت  آشنایی با انجام آن
  از درن ها

مورد تـعـویـض  5 .1
 را انجام دهدپانسمان 

در مراقبت از درن  .2
 نماید  همکاري

درشستشوي زخم آلوده  .3
 همکاري نماید

کشیدن بخیه راانجام  .4
دهد

 انجام دهد بانداژرا  .5

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش

سطح 

 یادگیری
 حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری

روش 

 ارزشیابی

براساس نوع بیماري مراقبت از 

بیمار و آموزش به بیمار و 

ه وي را انجام می دهدخانواد

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

مراقبت از بیمار 

براساس فرآیند 

آموزش به  پرستاري

 بیمار و خانواده آن

مراقبت از بیمار  -1
براساس فرآیند 
پرستاري را انجام 

دهد
2-  

آموزش به بیمار و 
خانواده او را انجام 

 هدد

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

اکسیژن دادن و گذاشتن کت تر 

وریدي  را انجام می دهد/ مسیر 

وریدي رااز نظر فلبیت کنترل 

می نماید/دارو دادن وتزریق 

وریدي را انجام می دهد/ تزریق 

خون و مشتقات آن و 

مراقبتهاي مربوطه را درصورت 

لزوم انجام می دهد

بالین 

 بیمار

 روش

 وضیحیت

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

  حرکتی

اکسیژن دادن و گذاشتن 

کت تر وریدي  /کنترل 

مسیر وریدي از نظر 

تست داخل فلبیت

جلدي دارو دادن وتزریق 

وریدي/ انجام تزریق 

خون و مشتقات آن و 

مراقبتهاي مربوطه را 

 درصورت لزوم 

اکسیژن دادن را با  -1
سک و سوند  و ما

 کانوال انجام دهد
دادن داروي خوراکی  -2

 انجام دهد
قطره چشم ، گوش  -3

 و بینی را بریزد
شیاف واژینال یا  -4

 رکتال بگذارد 
موردگذاشتن  5  -5

کت تر وریدي  و 
وصل سرم را انجام 

 دهد
 نمونه خون بگیرد -6
مورد محاسبه دوز  5 -7

داروها و قطرات 
سرم و میکروست را 

 انجام دهد
مسیر وریدي را از  -8

ر فلبیت کنترل نظ
 نماید

مورد تست  2تا  1 -9
داخل جلدي را انجام 

 دهد
مورد تزریق زیر  2 -11

 جلدي انجام دهد
مورد تزریق  5 -11

عضالنی دارو انجام 
 دهد

مورد تزریق  5 -12
وریدي دارو انجام 

 دهد
تزریق خون و  -13

مشتقات آن و 
مراقبتهاي مربوطه 

را درصورت لزوم 
 انجام دهد

 مشاهده

 عملکرد

دهان وسونداژ غذادادن از راه 

معده و گاواژ و الواژ رادر صورت 

 لزوم انجام میدهد

بالین 
 بیمار

 روش
 توضیحی

و  
نمایش 

 عملی

سطح 
مشاهده 
و   تقلید 
در حیطه 
روانی 
 حرکتی

انجام غذادادن از راه 
دهان وسونداژ معده و 
گاواژ و الواژ در صورت 

 لزوم

غذادادن از راه  -1
دهان را انجام 

 دهد
سونداژ معده و   -2

اواژ و الواژ را در گ
صورت لزوم 
 انجام دهد

 

پرسش 
 شفاهی/
 مشاهده
 عملکرد 
 دانشجو
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 اهداف رفتاری
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش

سطح 

 یادگیری
 حداقل های یادگیری فعالیتهای یادگیری

روش 

 ارزشیابی

با اتاق عمل و زایمان و وسایل 

آنها آشنا می شود/ پنسها و 

سوزنها و لوازم پارچه اي مربوط 

به جراحی را مشاهده می کند/ 

نحوه گذاشتن ایروي و مراقبت 

آن و گذاشتن لوله تراشه و کار 

ي نوزاد را مشاهده با وسایل احیا

می کند /دراستریل کردن وسایل 

و پارچه ها با اتوکالو یا فورو 

ضدعفونی کردن اتاق همکاري 

 نماید

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

اشنایی با اتاق عمل و 

زایمان و وسایل آنها / 

پنسها و سوزنها و لوازم 

اي مربوط به جراحی  پارچه

/ نحوه گذاشتن ایروي و 

مراقبت آن و گذاشتن 

لوله تراشه ومشاهده کار 

با وسایل احیاي نوزاد / 

همکاري دراستریل کردن 

وسایل و پارچه ها با 

اتوکالو یا فورو ضدعفونی 

 کردن اتاق 

با اتاق عمل و  -1
زایمان و 

وسایل آنها 
 اشنا شود

پنسها و سوزنها  -2
و لوازم پارچه 

مربوط به  اي
جراحی را 

 مشاهده کند
نحوه گذاشتن  -3

ایروي و 
مراقبت آن و 
گذاشتن لوله 
تراشه و کار با 
وسایل احیاي 

نوزاد را 
 مشاهده کند

دراستریل کردن  -4
وسایل و پارچه 
ها با اتوکالو یا 
فورو ضدعفونی 

کردن اتاق 
مشاهده 

 وهمکاري نماید

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

، حین و پس از مراقبت قبل 

جراحی/ ساکشن دهان و حلق 

رادر صورت لزوم / مشاهده انواع 

عملها)حداقل دو عمل 

سزارین(/مشاهده کار دستگاه 

بنت و مراقبت از جسددرصورت 

 لزوم انجام می دهد

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

ن انجام مراقبت قبل ، حی

و پس از جراحی/ انجام 

ساکشن دهان و حلق رادر 

صورت لزوم/ مشاهده 

انواع عملها)حداقل دو 

عمل سزارین(/مشاهده 

کار دستگاه بنت و 

مراقبت از جسددرصورت 

 لزوم 

مراقبت قبل ،  -1
حین و پس از 
جراحی را انجام 

 دهد
ساکشن دهان و  -2

حلق رادر صورت 
 لزوم انجام دهد

انواع   -3
ل عملها)حداقل دو عم

 سزارین(را مشاهده کند
مشاهده کار  -4

دستگاه بنت و 
مراقبت از 

جسددرصورت 
لزوم را انجام 

 می دهد

پرسش 

 شفاهی/

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

رفتار حرفه اي ماما را 

مشاهده می  کند/ اندازه 

گیري انتروپومتري نوزاد رال 

انجام دهد/مراقبتهاي انجام 

شده براي بیمارو وضعیت وي 

ده و دفاترثبت می را در پرون

کند، با صدور گواهی والدت 

 آشنا می شود

بالین 

 بیمار

 روش

 توضیحی

و  

نمایش 

 عملی

سطح 

مشاهده 

و   تقلید 

در حیطه 

روانی 

 حرکتی

مشاهده رفتار حرفه اي 

ماما / اندازه گیري 

انتروپومتري نوزاد / 

ثبت مراقبتهاي انجام 

شده و وضعیت بیمار در 

پرونده و دفاتر،آشنایی 

 ا صدور گواهی والدتب

رفتار حرفه اي  -1
ماما را 

 مشاهده کند 
اندازه گیري  -2

انتروپومتري 
نوزادانجام 

 دهد
مراقبتهاي  -3

انجام شده و 
وضعیت بیمار 

در پرونده و 
 دفاترثبت کند

با صدور  -4
گواهی والدت 

 آشنا شود

پرسش 

 /شفاهی

 مشاهده

 عملکرد 

 دانشجو

 

 

 


