
 

1 

 

 

 

 

 اییــامــاری و مــده پرستــدانشک

 

 

 

 ک(ـ)جلد ی مـامـائی ی ـاسـدوره کـارشن

 سیمولوژی(  ،  زایمان طبیعی  ،  )اصول فنون

 

الینیـای بـالیتهـه ثبت فعـابچـکت  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

...............................................................................................  شماره دانشجوئی :  

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

 

 

 

 محل الصاق عکس



 

3 

 

 مقدمه

 

الگ بوک در واقع یک دفترچه ساده برای ثبت فعالیت هائی است که دانشجو در محیط آموزشی خود به انجام می رساند .این دفترچه 

. این ابزار دهدانجام  باید به چه تعدادرا گیری نماید دانشجو چه فعالیت های یادساختار مشخصی دارد که بطور دقیق مشخص می 

که از ابتدای شروع دوره آموزشی، کل انتظاراتی که الزم است برای رسیدن به شایستگی مورد  ،دآموزشی به دانشجو کمک می کن

اقدام نماید.این ابزار  نظر برآورده سازد را بداند ودر راستای برآورده سازی آن بر طبق شرایط و موقعیت آموزشی که در آن قرار دارد

از مشاهده ،همکاری در انجام و انجام مستقل سپری نموده و گذراندن  ی تجربی رابه دانشجو این امکان را می دهد که گام های یادگیر

ت وهر یک از گامها را به تایید فرد ناظر )اعم ازپرستار یا استاد بالینی (برساند. به عالوه، این ابزار به دانشجو کمک می کند که نقاط ق

نقاط قوت باشد. در نهایت،تکمیل این ابزار تائیدی بر شایستگی  وضعف خویش را دانسته و خود به دنبال رفع نقاط ضعف و تقویت

 است که دانشکده انتظار دارد دانشجو در هنگام دانش آموختگی به دست یافته باشد.
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 راهنمای استفاده از الگ بوک

 

 قابل توجه اساتید 

  مدیر گروه یا مسئول برنامه باید در ابتدای ورود فراگیر ،الگ بوک را به او تحویل داده ودر مورد نحوه و اهمیت تکمیل الگ بوک توضیح

 . نمایدکافی ارائه 

 جام آنها ز انتائید و جهت رعایت قانون، از تائید فعالیت هائی که مدت زیادی ا ،اساتید باید فعالیت فراگیران را بالفاصله پس از انجام

 .نمایدگذشته یا خودشان آنرا مشاهده نکرده اند جداً خوداری 

 تائید شود . رددر غیاب اساتید فعالیت انجام شده باید توسط باالترین رده مامایی که در هنگام انجام فعالیت حضور دا 

  تعیین شده:دو بار درترم (بررسی کرده و به ایشان مدیر گروه به همراه اعضای گروه آموزشی باید الگ بوک فراگیران را )بر طبق برنامه

 د.ب فردی و در صورت لزوم، جمعی بدهد واز نظرات آنها نیز آگاه شوفیدبک مناس

  بهتر است در زمان بررسی دوره ای الک بوک ها از آنها اسکن تهیه شود تا همواره نسخه الکترونیک آن ها جهت امور آموزشی در

 .دسترس باشد
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 قابل توجه فراگیران      

  می باشد تکمیل الگ بوک از شروع دوره کارآموزی /کارورزی الزامی. 

 .دانش آموختگی فراگیران منوط به تکمیل و تائید توسط مدیر گروه آموزشی مربوطه می باشد 

 نمایدیدآن اقدام فراگیر باید بالفاصله پس از انجام فعالیت نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تائ. 

  ات خطا در ثبت اطالع تا از د نسبت به ثبت اطالعات اقدام نمای قع ضرورتاد تا در موا در تمام اوقات همراه داشته باشالگ بوک رفراگیر باید

 جلوگیری شود.

  نمایدفراگیر باید طبق برنامه اعالم شده از طرف مدیر گروه یا مسئول برنامه الگ بوک را به دفتر آموزش گروه تحویل. 

  فراکیرباید فهرست اقدامات را در جای دیگری ثبت و می باشد، در مدتی که الگ بوک جهت بررسی گروه آموزشی در اختیار اعضای گروه

 .گ بوک اطالعات را در آن وارد نمایدال بالفاصله پس از دریافت مجدد

 فراگیر باید در زمان ارائه فیدبک توسط مدیر گروه یا مدیر برنامه نظرات و راه حل های خود را ارائه دهد 

 

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس
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مـامـائـی اسی ـه کارشنـروه رشتـدیر گـد مـرم تائیـف  

 

 

نیمسال تحصیلی    محل مهر و امضاء ردیف نیمسال تحصیلی   محل مهر و امضاء  ردیف 

  

 نیمسال اول .....................
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 نیمسال اول ..................... 
1 

  

 نیمسال دوم.....................
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 نیمسال دوم..................... 
2 

  

 نیمسال اول .....................
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 نیمسال اول ..................... 
3 

  

 نیمسال دوم.....................
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 نیمسال دوم ..................... 
4 
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 16،37،32،34،44،76،77،81فهرست کدهای   

 زایماناتاق فهرست فعالیت های مربوط به کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و 

 (16)کد درس زایمان طبیعی و غیر طبیعی

 

 هدف کلی درس :

 روانی و اجتماعیانجام اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمانی،آشنایی و 

 مقررات، وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمانآشنایی با محیط،
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 ( مراقبت از دهان و دندان بیمار1مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5شرح مهارت:مشاهده نحوه مراقبت و انجام آن )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

  



 

9 

 (: درست کردن تخت بسته و باز2مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5شرح مهارت: درست کردن تخت بسته و باز )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 ( جابجا کردن مددجو و انواع پوزیشن دادن به مددجو3مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5صندلی و برانکارد و برعکس  و پوزیشن دادن به مددجو )حداقل  شرح مهارت: جابجا کردن مددجو از تخت به

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بیمار به پسیو و اکتیو ورزشهای انجام و آموزش(: 4) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل) بیمار به پسیو و اکتیو ورزشهای انجام و آموزش: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 آن ثبت و بیمار حیاتی عالئم کنترل(: 5) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)آن ثبت بیمار و حیاتی عالئم کنترل: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بیمار به دادن اکسیژن ، ساکشن دستگاه با کار نحوه و مختلف طرق به حلق و بینیدهان، ساکشن( 6) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)بیمار به دادن اکسیژن ساکشن، دستگاه با کار نحوه و مختلف طرق به حلق و بینیدهان، ساکشن: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت مهارتمحل انجام  ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 و مراقبت از راه هوایی مصنوعی و مشاهده لوله گذاردن در تراشه، اکسیژن دادن به بیمار airway(: نحوه گذاردن 7مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5و مراقبت از راه هوایی مصنوعی و مشاهده لوله گذاردن در تراشه، اکسیژن دادن به بیمار)حداقل  airwayشرح مهارت: نحوه گذاردن 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 



 

15 

 نوزاد سینه و سر دور و وزن و قد گیری اندازه(: 8) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)نوزاد سینه و سر دور و وزن و قد گیری اندازه: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 عمل اتاق برای بیمار کردن آماده(:9) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)عمل اتاق برای بیمار کردن آماده: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 زایمان اتاق در ماماها ای حرفه رفتار مشاهده(:11) شماره تخصصیمهارت

 مورد( 5 حداقل)زایمان اتاق در ماماها ای حرفه رفتار مشاهده: مهارت شرح

 تایید استادمهر و  کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 



 

18 

 فور( و اتوکالو با کار) ها پارچه و وسایل کردن استریل( 11) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل( )فور و اتوکالو با کار) ها پارچه و وسایل کردن استریل: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 



 

19 

 استریل دستکش و زدن ماسک و گان پوشیدن ، دست : شستن(12) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)استریل دستکش و زدن ماسک و گان پوشیدن ، دست شستن: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 



 

21 

 بانداژ ، بخیه آلوده،کشیدن زخم شستشوی  ،  استریل کمپرس پانسمان،(: 13) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 5 حداقل)بانداژ ، بخیه آلوده،کشیدن زخم شستشوی  ،  استریل کمپرس پانسمان،: مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 (:دارو دادن به بیمار14) شماره تخصصی مهارت

 مورد( 14دارو دادن به بیمار )انواع اشکال دارویی( )حداقل : مهارت شرح

ی
الن

ض
ق ع

تزری
 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

ی
ق ورید

تزری
 

6         

7         

8         

9         

11         

ل 
ق داخ

تزری
ی

جلد
 11         

12         

ق 
تزری

ی
زیرجلد

 13         

14         
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و ثبت آن ،تنقیه، شستشوی مثانه، شیاف واژینال و رکتال، سوندای  I/O(: گرفتن نمونه ادرار و مدفوع )ساده و کشت(، چک 15مهارت تخصصی شماره )

و ثبت آن ،تنقیه، شستشوی مثانه، شیاف واژینال و رکتال، سوندای مثانه، شستن  I/Oشرح مهارت: گرفتن نمونه ادرار و مدفوع )ساده و کشت(، چک  مثانه، شستن پرینه

 مورد( 11پرینه)حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت انجام مهارتمحل  ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 تهیه نمونه خون (:16مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 11خون)حداقل شرح مهارت: تهیه نمونه 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         



 

24 

 کاتتر و وصل سرم و مراقبت آن و نحوه محاسبه و ترکیب داروها، وصل کردن خون و مشتقات آن و مراقبت های الزم(:گذاردن 17مهارت تخصصی شماره )

 5 شرح مهارت: گذاردن کاتتر و وصل سرم و مراقبت آن و نحوه محاسبه و ترکیب داروها، وصل کردن خون و مشتقات آن و مراقبت های الزم )حداقل

 مورد(

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت انجام مهارتمحل  ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 (:کمپرس گرم و خشک ، کمپرس سرد و خشک )غیر استریل(18مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5استریل( )حداقل شرح مهارت: کمپرس گرم و خشک ، کمپرس سرد و خشک )غیر 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 آلوده((: مراقبت از بیمار ایزوله )تنفسی، خون آلوده، مواد دفعی 19مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 3شرح مهارت: مراقبت از بیمار ایزوله )تنفسی، خون آلوده، مواد دفعی آلوده( )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

 

1 

        

 

2 

        

 

3 
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 دادن از راه دهان، سوندای معده ، گاواژ، الواژ(: غذا 21مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 3شرح مهارت: غذا دادن از راه دهان، سونداژ معده ، گاواژ، الواژ )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

 

1 

        

 

2 

        

 

3 
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 (: حمام درتخت بیمار، شستشوی سر و مراقبت از سر آلوده، حمام و دوش و  وانبیمار، ماسای نقاط تحت فشار21مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5شرح مهارت: حمام درتخت بیمار، شستشوی سر و مراقبت از سر آلوده، حمام و دوش و  وانبیمار، ماسای نقاط تحت فشار )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 (: آموزش به مددجو متناسب با نیاز خاص هر بیمار ، تامین آسایش و خواب بیمار22مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 5مددجو متناسب با نیاز خاص هر بیمار ، تامین آسایش و خواب بیمار)حداقل شرح مهارت: آموزش به 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         



 

31 

مشاهده  محیط اتاق عمل و  نحوه کار در آن ، مشاهده اتاق ریکاوری و پذیرش بیمار در ریکاوری ، مشاهده انواع عمل ها از (: 23مهارت تخصصی شماره )

 مشاهده کار با دستگاه بنت، مشاهده کار با دستگاه های احیای نوزاد در اتاق زایمان،  مشاهده محیط و وسایل اتاق لیبر و زایمان و اتاقجمله سزارین،

 ارتومپست پ

له شرح مهارت: مشاهده  محیط اتاق عمل و  نحوه کار در آن ، مشاهده اتاق ریکاوری و پذیرش بیمار در ریکاوری ، مشاهده انواع عمل ها از جم

زایمان و اتاق پست مشاهده کار با دستگاه بنت، مشاهده کار با دستگاه های احیای نوزاد در اتاق زایمان،  مشاهده محیط و وسایل اتاق لیبر و سزارین،

 مورد( 11پارتوم )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1    

    

 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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بررسی پرونده بیمار از حیث قسمت های مختلف ، (: ثبت مراقبت های انجام شده و وضعیت بیمار در پرونده بیمار و دفاتر،24تخصصی شماره )مهارت 

 بررسی انواع دفاتر بخش

های مختلف ، بررسی انواع دفاتر بررسی پرونده بیمار از حیث قسمت شرح مهارت: ثبت مراقبت های انجام شده و وضعیت بیمار در پرونده بیمار و دفاتر،

 مورد( 11بخش )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 (37فهرست فعالیت های مربوط به کارآموزی زایمان طبیعی )کد درس 

 
 

 هدف کلی درس:

 کسب توانایی اداره و انجام زایمان های طبیعی

 کسب توانایی تشخیص زایمان طبیعی از غیر طبیعی

 کسب توانایی انجام مراقبت های الزم از مادر و نوزاد

 و کنترل زائو از نظر خونریزی ها و ....کسب توانایی اداره مرحله بعد از زایمان 
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 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی  -(1شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 15گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیات )حداقل    :شرح مهارت

 مهارتمحل انجام  ترم تاریخ دفعه

 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی  -(1مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 15گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیات )حداقل    :شرح مهارت

 محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         
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 توشه واژینال و ضربان قلب جنین شامل کنترل کنترلادراه و کنترل لیبر به طور کامل   -(2شماره )مهارت تخصصی 

 1کنترل ضربان قلب جنین به میزان مورد نیاز برای کنترل لیبر شامل پیدا کردن محل صحیح، کنترل نبض جنین با نبض مادر، کنترل    :شرح مهارت

دیالتاسیون، افاسمان، استیشن، پوزیشن، موقعیت  ، دقیقه ای کامل، کنترل الزم بالفاصله بعد از کانترکشن، شمارش و ثبت و بکارگیری مانیتورینگ

کنترل صدای قلب، کنترل انقباضات رحمی ، تغذیه، پوزیشن، برقراری ارتباط اعتماد آمیز و آموزشهای الزم و ،  کی، وضعیت کیسه آب و معاینه لگنسروی

در  رمانی الزمحمایت عاطفی، معاینه واژینال، توجه به تخلیه مثانه، کمک به تسکین درد با استفاده از روشهای مختلف غیر دارویی، تجویز دارو و مایع د

 (مورد 11 حداقل) موارد مورد نیاز، پاسخ به سواالت زائو یا همرا و...

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر  -(3شماره )مهارت تخصصی 

 آماده کردن لباس ، تخت، توصیه به تخلیه مثانه، گرفتن رگ  و وصل کردن سرم در صورت لزوم ، خونگیری و ارائه توضیحات الزم به زائو :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت انجام مهارت محل ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

3         
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 آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار در لیبر  -(4شماره )مهارت تخصصی 

 آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر  :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 آمنیوتومی -(5مهارت تخصصی شماره )

 آمنیوتومی با رعایت تمام شرایط الزم :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         
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 تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان  -(6شماره )مهارت تخصصی 

 تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان  :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 ، پرپ و درپ پرینهپوشیدن صحیح گان، دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن پک  -(7شماره )مهارت تخصصی 

 ، پرپ و درپ پرینه  با رعایت اصولفراهم کردن وسائلو تجهیزاتمورد نیاز به کارگیری اصول صحیح استریلیتی و حفاظت :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 ، کمک به ترمیم اپیزیاتومی یا پارگییاپیزیوتوم، تشخیص نیاز و انجام انجام صحیح بی حسی  -(8شماره )مهارت تخصصی 

، تشخیص نیاز و انجام اپیزیوتوم، کمک به ترمیم اپیزیاتومی یا پارگی با توجهات و مراقبتهای قبل، حین و انجام صحیح بیحسی اپیزیوتومی  :شرح مهارت

 بعد از آن

 استادمهر و تایید  کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

 

 

 

 ، کمک به انجام زایمانمشاهده زایمان  -(9شماره )مهارت تخصصی 

 ، کمک به انجام زایمانمشاهده زایمان:شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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 ، انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آنانجام زایمان  -(11) مهارت تخصصی شماره

 ، انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آنانجام زایمان  :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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و   attachment، ادمیت نوزاد بالفاصله بعد زایمان، برقراری رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان   -(11شماره )مهارت تخصصی 

bounding  بین مادر و نوزاد 

، کالمپ بندناف، معاینه 5و  1باز کردن راههای هوایی ، جلوگیری از هیپوترمی، تحریک برای تنفس بهترو تعیین امتیاز آپگار دقایق    :شرح مهارت

 بین مادر و نوزاد  boundingو   attachmentگرفتن اثر پای نوزاد، برقراری ، نظارت بر دستبند شناسایی نوزاد،Kفیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
        

2 
        

3 
        

4 
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 دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای مربوطه پس از زایمان  -(12شماره )مهارت تخصصی 

 :  دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای مربوطه پس از زایمانمهارتشرح 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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 ، دادن آموزش های کامل پس از زایمان و مشاوره با زن و شوهر4برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله   -(13شماره )مهارت تخصصی 

،مراقبت از خود و :   کنترل خونریزی ، ارتفاع و قوام رحم، عالئم حیاتی، هوشیاری زائو ، پس از زایمان و ثبت درست گزارش آن به مربیشرح مهارت

ر و ، حمام، مراقبت از زخم، لوشیا، تغذیه، بهداشت دفع مدفوع و ادرار، عالئم خطر در مادر و نیاز به مراجعه فوری، نحوه شیردهی، دفع ادرابهداشت فردی

وزاد، دیگر مراقبت های نوزاد، عالئم خطر نوزاد، آزمایش های الزم برای غربالگری بیماری های منجر به عقب ماندگی نمدفوع نوزاد، واکسیناسیون،

 نزدیکی جنسی و تنظیم خانواده و بازگشت قاعدگی واحتمال بارداری مجدد و زمان و مکان مراجعات بعدی

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

  عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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 ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص د رمورد مادر و نوزاد -(14شماره )مهارت تخصصی 

 :  ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص د رمورد مادر و نوزادشرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         
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 (32فهرست فعالیت های مربوط به کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی )کد درس 

 

 هدف کلی درس:

    کسب مهارت در انجام زایمان های طبیعی و غیرطبیعی 

     ،زایمان دیررس  و ...دوقلویی،زایمان زودرس،تشخیص و مراقبت از بارداری های غیر طبیعی مانند بریچ 

    آشنایی با وسایلی چون فورسپس، وکیوم، دستگاه مانیتور جنین و کاربرد آن و زایمان سزارین 

    آشنایی با کورای و کورتاژ 

 

زایمان  پره ویا، ، دکولمان،PROMهایی مانند پره اکالمپسی، دیابت،  Caseنیمی تا  دو سوم از  موارد زیر باید در  توجه:   

 بیماری قلبی ، بریچ و... باشد و نام هر مورد خاص در گزارش دانشجو ثبت گردد.دیررس،
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 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی  -(1شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 15گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی )حداقل    :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی  -(1مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 15گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی )حداقل    :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

8         

9         

11         

11         

12         

13         

14         

15         
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 توشه واژینال و کنترل ضربان قلب جنینادراه و کنترل لیبر به طور کامل شامل   -(2شماره )مهارت تخصصی 

دقیقه ای  1به میزان مورد نیاز برای کنترل لیبر شامل پیدا کردن محل صحیح، کنترل نبض جنین با نبض مادر، کنترل    کنترل ضربان قلب جنین   :شرح مهارت

، دیالتاسیون، افاسمان، استیشن، پوزیشن، موقعیت سرویکی، وضعیت کیسه آب و کامل، کنترل الزم بالفاصله بعد از کانترکشن، شمارش و ثبت و بکارگیری مانیتورینگ

لیه نه واژینال، توجه به تخاینه لگن، کنترل صدای قلب، کنترل انقباضات رحمی ، تغذیه، پوزیشن، برقراری ارتباط اعتماد آمیز و آموزشهای الزم و حمایت عاطفی، معایمع

 مورد( 11)حداقل د نیاز، پاسخ به سواالت زائو یا همرا و... مثانه، کمک به تسکین درد با استفاده از روشهای مختلف غیر دارویی، تجویز دارو و مایع درمانی الزم در موارد مور
 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر  -(3شماره )مهارت تخصصی 

آماده کردن لباس ، تخت، توصیه به تخلیه مثانه، گرفتن رگ  و وصل کردن سرم در صورت لزوم ، خونگیری و ارائه توضیحات الزم به زائو  :شرح مهارت

 مورد( 3)حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت مهارتمحل انجام  ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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 آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر  -(4شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 11آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر حداقل   :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 آمنیوتومی -(5شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 1آمنیوتومی با رعایت تمام شرایط الزم )حداقل  :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

 تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان  -(6مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 8تا 4تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان حداقل   :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
        

2 
        

3 
        

4 
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 ، پرپ و درپ پرینهپوشیدن صحیح گان ، دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن پک  -(7شماره )مهارت تخصصی 

 4)حداقل  ، پرپ و درپ پرینه  با رعایت اصول فراهم کردن وسائلو تجهیزات مورد نیاز به کارگیری اصول صحیح استریلیتی و حفاظت :شرح مهارت

 مورد(

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         
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 ومیاپیزیات ترمیم به انجام اپیزیوتوم، کمک، انجام صحیح بی حسی، تشخیص نیاز و ادراه و کنترل لیبر همراه با اینداکشن  -(8شماره )مهارت تخصصی 

 پارگی یا

کنترل صدای قلب، کنترل انقباضات رحمی ، تغذیه، پوزیشن، برقراری ارتباط اعتماد آمیز و آموزشهای الزم و حمایت عاطفی، معاینه    :شرح مهارت

غیر دارویی، تجویز دارو و مایع درمانی الزم در موارد مورد نیاز، پاسخ واژینال، توجه به تخلیه مثانه، کمک به تسکین درد با استفاده از روشهای مختلف 

 مراقبتهای و توجهات با پارگی یا اپیزیاتومی ترمیم به ، انجام صحیح بیحسی اپیزیوتومی، تشخیص نیاز و انجام اپیزیوتوم، کمکبه سواالت زائو یا همرا و... 

 مورد( 4)حداقل آن  از بعد و حین قبل،

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

 

 زایمان، کمک به انجام زایمان مشاهده  -(9شماره ) تخصصی مهارت

 زایمان، کمک به انجام زایمان مشاهده:مهارت شرح

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

  عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         



 

56 

 انجام زایمان  -(11شماره )مهارت تخصصی 

 انجام زایمان  :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

  



 

57 

  boundingو   attachment، ادمیت نوزاد بالفاصله بعد زایمان، برقراری رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان-(11شماره )مهارت تخصصی 

 بین مادر و نوزاد

، کالمپ بندناف، معاینه 5و  1باز کردن راههای هوایی ، جلوگیری از هیپوترمی، تحریک برای تنفس بهترو تعیین امتیاز آپگار دقایق    :شرح مهارت

 بین مادر و نوزاد  boundingو   attachmentگرفتن اثر پای نوزاد، برقراری ، نظارت بر دستبند شناسایی نوزاد،Kفیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

 

 

 



 

58 

 

  

 انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آن  -(12مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 8تا  4انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آن  )حداقل     :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         



 

59 

 
 

 داخل رحم در مرحله چهارم زایمانخروج دستی جفت و بررسی   -(13شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 1انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آن   )حداقل     :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

 

 4برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله   -(14شماره )مهارت تخصصی 

 :   کنترل خونریزی ، ارتفاع و قوام رحم، عالئم حیاتی، هوشیاری زائو ، پس از زایمان و ثبت درست گزارش آن به مربیشرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

 
  



 

61 

 ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص د رمورد مادر و نوزاد       -(15شماره )مهارت تخصصی 

 و نوزاد:  ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص د رمورد مادر شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2 
        

 
  



 

61 

 

 (77و76فهرست فعالیت های مربوط به کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی )کد درس 

 هدف کلی درس:     

  طبیعی و غیرطبیعیکسب مهارت در انجام زایمان های 

 ،زایمان دیررس  و ...تشخیص و مراقبت از بارداری های غیر طبیعی مانند بریچ، دوقلویی،زایمان زودرس 

 آشنایی با وسایلی چون فورسپس، وکیوم، دستگاه مانیتور جنین و کاربرد آن و زایمان سزارین 

 آشنایی با کورای و کورتاژ 

 

، دکولمان، پره PROMهایی مانند پره اکالمپسی، دیابت،  Caseتوجه: نیمی تا  دو سوم از  موارد زیر باید در  

 بیماری قلبی ، بریچ و... باشد و نام هر مورد خاص در گزارش دانشجو ثبت گردد.ویا،زایمان دیررس،

  

        

 



 

62 

 مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتیگرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و ( 1شماره )مهارت تخصصی 

 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی شرح مهارت:

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

63 

 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی( 1شماره )مهارت تخصصی 

 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی شرح مهارت:

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت مهارت محل انجام ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 



 

64 

 لئوپولد و کنترل عالئم حیاتیگرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور ( 1شماره )مهارت تخصصی 

 گرفتن شرح حال، معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و کنترل عالئم حیاتی شرح مهارت:

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

31         

 



 

65 

 ( توشه واژینال2شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31شرح مهارت: دیالتاسیون، افاسمان، استیشن، احیانا پوزیشن، موقعیت سرویکس ، وضعیت کیسه آب وتا حدی معاینه لگن  )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

66 

 ( توشه واژینال2شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31شرح مهارت: دیالتاسیون، افاسمان، استیشن، احیانا پوزیشن، موقعیت سرویکس ، وضعیت کیسه آب وتا حدی معاینه لگن  )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 



 

67 

 ( توشه واژینال2شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31شرح مهارت: دیالتاسیون، افاسمان، استیشن، احیانا پوزیشن، موقعیت سرویکس ، وضعیت کیسه آب وتا حدی معاینه لگن  )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

31         

 



 

68 

 زائو در لیبر ( معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن3شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 8شرح مهارت: معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر )حداقل  

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
  



 

69 

 ( آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر4شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21شرح مهارت: آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

71 

 ( آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر4شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21شرح مهارت: آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار  در لیبر )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 
 
 



 

71 

 (آمنیوتومی5شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 5شرح مهارت: آمنیوتومی )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 



 

72 

 کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3(  ادراه و کنترل لیبر، حداقل 6شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31)حداقل   کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3شرح مهارت: ادراه و کنترل لیبر، حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

73 

 کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3(  ادراه و کنترل لیبر، حداقل 6شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31)حداقل   کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3شرح مهارت: ادراه و کنترل لیبر، حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب طسمتو ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 



 

74 

 کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3(  ادراه و کنترل لیبر، حداقل 6شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 31)حداقل   کنترل ضربان قلب جنین ،ساعت 3شرح مهارت: ادراه و کنترل لیبر، حداقل 

مهر و تایید  کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف استاد

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

31         

 

 



 

75 

 هایی که دانشجو  تا کنون مشاهده نکرده استcase(  مشاهده 7شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 11نکرده است )حداقل هایی که دانشجو تا کنون مشاهده caseشرح مهارت: مشاهده 
 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

  



 

76 

 تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان ( 8شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان )حداقل   :شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

  



 

77 

 (  تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان8شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21شرح مهارت:  تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

  



 

78 

 پرپ و درپ ،دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن پک (  پوشیدن صحیح گان ،9شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21)حداقل پرپ و درپ   ،شرح مهارت:پوشیدن صحیح گان ، دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن پک 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

79 

 پرپ و درپ ،(  پوشیدن صحیح گان ، دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن پک9شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21)حداقل پرپ و درپ   ،از وسایل و باز کردن پکشرح مهارت:پوشیدن صحیح گان ، دستکش و استفاده صحیح 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 



 

81 

 ترمیم  اپیزیوتومیکمک به  ،تشخیص نیاز و انجام اپیزیوتومی،انجام صحیح بیحسی (  11شماره )مهارت تخصصی 

ترمیم   ،تشخیص نیاز و انجام اپیزیوتومی،مورد( 1مورد( و کمک به اپیدورال ) 1مورد(، پودندال ) 11انجام صحیح بیحسی اپیزیوتومی) شرح مهارت:

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه مورد( 11)حداقل   اپیزیوتومی
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 
 
 
 

 



 

81 

 ترمیم پارگی(  11شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 5شرح مهارت:ترمیم پارگی )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 
  



 

82 

 case 5-11زایمان در مورد  مانجا کمک به (12شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21)حداقل  case 5-11زایمان در مورد  مشرح مهارت:کمک به انجا

 محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 



 

83 

 case 5-11زایمان در مورد  مانجا کمک به (12شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21)حداقل  case 5-11زایمان در مورد  مکمک به انجا:شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

 



 

84 

و نظارت بر  kکالمپ بندناف ، معاینه فیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین ،رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان (13شماره )مهارت تخصصی 

 بین مادر و نوزاد boundingو  attachmentبرقراری  ،دستبند

برقراری  ،و نظارت بر دستبند  kکالمپ بندناف ، معاینه فیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین ،رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان  شرح مهارت:

attachment  وbounding  مورد( 21)حداقل بین مادر و نوزاد 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         



 

85 

و نظارت بر  kکالمپ بندناف ، معاینه فیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین ،(رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان 13شماره )مهارت تخصصی 

 بین مادر و نوزاد boundingو  attachmentبرقراری  ،دستبند

برقراری  ،و نظارت بر دستبند  kکالمپ بندناف ، معاینه فیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین ،شرح مهارت: رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله پس از زایمان 

attachment  وbounding  مورد( 21بین مادر و نوزاد )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

  



 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( خروج دستی جفت و بررسی داخل رحم در مرحله چهارم زایمان14مهارت تخصصی شماره )

 مورد( 1شرح مهارت:خروج دستی جفت و بررسی داخل رحم در مرحله چهارم زایمان  )حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
        



 

87 

دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای  ،زایمان جفت و معاینه آن ،انجام زایمان :(14شماره )مهارت تخصصی 

 مربوطه پس از زایمان

دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای مربوطه پس از زایمان زایمان جفت و معاینه آن  ،انجام زایمان  شرح مهارت:

 مورد( 21)حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت انجام مهارتمحل  ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

11 
        



 

88 

دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای  ،زایمان جفت و معاینه آن ،انجام زایمان :(15شماره )مهارت تخصصی 

 مربوطه پس از زایمان

زایمان جفت و معاینه آن  دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری وسایل غیر مصرفی در محلهای مربوطه پس از زایمان ،شرح مهارت: انجام زایمان 

 مورد( 21)حداقل 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت انجام مهارتمحل  ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11         

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        

19 
        

21 
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 دادن آموزش های کامل پس از زایمان و مشاوره با زن و شوهر ،4کنترل های مرحله ( برقراری وسایل راحتی زائو و انجام 16شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21)حداقل  دادن آموزش های کامل پس از زایمان و مشاوره با زن و شوهر ، 4شرح مهارت:برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله 

 مهر و تایید استاد مهارتکیفیت انجام  محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

11 
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 دادن آموزش های کامل پس از زایمان و مشاوره با زن و شوهر ،4( برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله 16شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 21دادن آموزش های کامل پس از زایمان و مشاوره با زن و شوهر )حداقل  ، 4شرح مهارت:برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله 

 استادمهر و تایید  کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        

19 
        

21 
        

 



 

91 

 

 

 ( مشاهده سفط، کورتاژ و سزارین و کمک به مراقبت های مادر و نوزاد بعد از آن17شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 5مشاهده سفط، کورتاژ و سزارین و کمک به مراقبت های مادر و نوزاد بعد از آن  )حداقل :مهارتشرح 

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 

 



 

92 

 

 ( ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص درنورد خود و نوزاد18شماره )مهارت تخصصی 

 مورد( 6(  )حداقل caseمورد  3مورد طبیعی ،  3ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص د رنورد خود و نوزاد ):شرح مهارت

 مهر و تایید استاد کیفیت انجام مهارت محل انجام مهارت ترم تاریخ دفعه

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 



 

93 

 
 

 

 
 

 

  34فهرست فعالیتهای دانشجویان در کارآموزی سمیولوژی کد 



 

94 

 

 حال کامل از بیمار یا مراجعشروع مصاحبه ، گرفتن شرح  -(1) مهارت تخصصی شماره

طرز برخورد با بیمار و گرفتن شرح حال ، مشخصات عمومی، شکایت اصلی، شرح ناراحتی اخیر، سوابق پزشکی، سوابق شخصی و اجتماعی، شرح مهارت: 

 سوابق فامیلی و مروری بر سیستمهای بدن

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 استادمهر و تایید 
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         



 

95 

 شرح وضعیت عمومی بیمار  (2)مهارت تخصصی شماره

 سطح هوشیاری، وضعیت بیمار در موقع معاینه، میزان همکاری بیمار شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 BMI -(3مهارت تخصصی شماره)

 بررسی وزن قد و شاخص بدنیت: شرح مهار

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی عالیم حیاتی -(4مهارت تخصصی شماره)

 فشار خون، نبض، تنفس، دما شرح مهارت:

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی پوست و ضمائم -(5مهارت تخصصی شماره)

 رویش مو هیرسوتیسمرنگ، رطوبت حرارت، قوام، شکل و زاویه ناخن، محل شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی غدد لنفاوی -(6مهارت تخصصی شماره)

 نبضهای محیطی و مرکزیمعاینه غدد لنفاوی، ورید جوگوالر، شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

 



 

111 

 

 بررسی سر و گردن -(7مهارت تخصصی شماره)

 جمجمه، صورت، تراشه، تیروئیدشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی گوش -(8مهارت تخصصی شماره)

 گوش خارجی، پرده گوش، گوش داخلی، تست نجواشرح مهارت: 

عه
دف

 

 انجام مهارت محل ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی حلق و بینی -(9مهارت تخصصی شماره)

 حلق، بینی خارجی سینوسهاشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 مهارتکیفیت انجام 

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی چشم -(11مهارت تخصصی شماره)

 ساختمان خارجی و داخلی چشم، میزان بینایی، حرکات چشمشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 و تایید استادمهر 
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی ریه ها -(11مهارت تخصصی شماره)

اتساع قدام و خلف، مشاهده ریتم، عمق، کوشش تنفسی، شکل قفسه سینه، طریقه حرکت آن،  لمس، تعیین مناطق حساس، ارزیابی شرح مهارت: 

 تنفسی، ارتعاش تنفسی دق ارزیابی قسمتهای مختلف ریه

 سمع تشخیص صداهای مختلف ریه و محل آن صداهای غیر طبیعی ریه و صداهای انتقالی صحبت فرد

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی پستانها -(12مهارت تخصصی شماره)

 مشاهده: قرینگی، اندازه، پوست، رنگ، ظاهر، ضخیم شدن، ادم، نمای وریدی نوک پستانها،شرح مهارت: 

 لمس: قوام، بافت، حساسیت ندولها، ترشح، بررسی غدد لنفاوی

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 انجام مهارتکیفیت 

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی قلب -(13مهارت تخصصی شماره)

 در بارداری PMIو تغییر  PMIمشاهده شرح مهارت: 

 در بارداری PMIتغییر  PMIلمس 

 و صداهای غیر طبیعی و انواع سوفلها، تغییرات فیزیولوژیک در بارداری S2و  S1سمع صداهای طبیعی 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

  



 

117 

 
 

 بررسی شکم -(14مهارت تخصصی شماره)

و صداهای عروقی دق صداهای  BSمشاهده پوست شکم، ناف شکل شکم، قرینگی، اعضای بزرگ شده، پریستالتیسم، نبض آئورت،  سمع: شرح مهارت: 

 طبیعی و غیر طبیعی لمس سطحی و عمقی، کبد طحال کلیه تدنرنس، ریباند تندرنس، محل درد، آسیت، آپاندیسیت

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی اندامها وستون فقرات -(15مهارت تخصصی شماره)

 مفاصل ، اندامها، مشاهده ، ورم، لمس، حرارت، محدودیت حرکتشرح مهارت: 

 مشاهده ، انحنا، شکل، برامدگی، لمس، حساسیت، محدودیت حرکتبررسی ستون فقرات: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 بررسی اعصاب و روان -(16مهارت تخصصی شماره)

 وضعیت هوشیاری، ذهنی، اعصاب، جمجمه ای، اعصاب حرکتی حسی، رفلکسهاشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 گزارش نهایی از شرح حال و معایناتتهیه  -(17مهارت تخصصی شماره)

 شرح مهارت: گزارش نهایی و شرکت در پرسش و پاسخ

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 دانشجویان درکارآموزیفهرست فعالیتهای 

  44بیماریهای داخلی جراحی کد 
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 شرح حال، انجام معاینات فیزیکی کامل بیمار، تشخیص موارد غیر طبیعی در شرح حال و معاینه -(1مهارت تخصصی شماره)

 تهیه شرح حال کامل از بیمار، معاینه فیزیکی، تشخیص در شرح حال و معاینهشرح مهارت: 

عه
دف

 

 انجام مهارت محل ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

113 

 آزمایشات، درخواست، تفسیر -(2مهارت تخصصی شماره)

 الزم بر حسب نیاز، تجزیه و تحلیل موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهمدرخواست آزمایشات 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

 آزمایشات، درخواست، تفسیر -(3مهارت تخصصی شماره)
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 درخواست آزمایشات الزم بر حسب نیاز، تجزیه و تحلیل موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهم

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

21         

22         

23         

24         

25         
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 آزمایشات -(4مهارت تخصصی شماره)

 تجزیه و تحلیل موارد غیر طبیعی آزمایشات پاراکلینیکی مهم در بارداری شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 

 



 

116 

 

 

 پرونده، گزارش -(5مهارت تخصصی شماره)

 کسب سریع اطالعات مورد نیاز از پرونده بیمار، ارائه گزارش صحیح و دقیق به مربیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 



 

117 

 

 مشاهده تشخیص، اداره و درمان -(6مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص و مشاهده اداره و درمان اورژانسهای داخلی و جراحیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 انجام مهارتکیفیت 

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(7مهارت تخصصی شماره)
 تشخیص بیماریهای قلبیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(8مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای تنفسیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 

 



 

121 

 

 

 بیماریهای سیستمهای مختلف -(9شماره)مهارت تخصصی 

 تشخیص بیماریهای خونی شایعشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 



 

121 

 

 بیماریهای سیستمهای مختلف -(11مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای غددی شایعشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

 

 



 

122 

 بیماریهای سیستمهای مختلف -(11مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای اعصابشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(12مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای دستگاه ادراریشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(13مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای عفونی شایعشرح مهارت: 

عه
دف

 

 مهارتمحل انجام  ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(14مهارت تخصصی شماره)

 بیماریهای عروقیتشخیص شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 سیستمهای مختلف بیماریهای -(15مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای گوارشیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(16مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای پوستی و آلرژیشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 بیماریهای سیستمهای مختلف -(17مهارت تخصصی شماره)

 تشخیص بیماریهای دستگاه حرکتی و کالژنشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 مشاهده جراحی های شایع -(18مهارت تخصصی شماره)

 جراحی های شایعشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1 
 

 
       

2 
 

 
       

3 
 

 
       

4 
 

 
       

5 
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 بحث -(19مهارت تخصصی شماره)

 شرکت در جلسات پرسش و پاسخشرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 81فهرست فعالیتهای دانشجویان در کارآموزی  بیماریهای داخلی جراحی کد 
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 شرح حال، معاینه فیزیکی، معاینه و تشخیص -(1مهارت تخصصی شماره)

مادر باردار دارای بیماریهای داخلی و جراحی، انجام معاینه فیزیکی کامل، تشخیص موارد غیر طبیعی در شرح  15از تهیه شرح حال دقیق شرح مهارت: 

 حال ومعاینه

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 آزمایشات -(2مهارت تخصصی شماره)

 تجزیه و  تحلیل موارد غیر طبیعی ازمایشات و پاراکلینیک در بارداری شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 اطالعات پرونده، گزارش -(3مهارت تخصصی شماره)

 کسب سریع اطالعات مورد نیاز از  پرونده ، ارائه صحیح و دقیق گزارش از وضعیت بیمار شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 تشخیص اورژانسهای داخلی و جراحی -(4مهارت تخصصی شماره)

 مشاهده، تشخیص و اداره و درمان اورژانسهای داخلی و جراحی در بارداری شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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 آموزش، برنامه ریزی، مراقبت -(5مهارت تخصصی شماره)

 بارداری، انجام یک فرایند مراقبتی توسط هر دانشجودادن آموزشهای الزم به مادر، برنامه ریزی مراقبتهای بارداری در مادران تا انتهای شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         
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 پرسش و پاسخ -(6مهارت تخصصی شماره)

 جلسات پرسش و پاسخشرکت در شرح مهارت: 

عه
دف

 

 محل انجام مهارت ترم تاریخ
 کیفیت انجام مهارت

 مهر و تایید استاد
 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         
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  باآرزوی موفقیت

پرستاری و مامائی زنجاندانشکده   

 


