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 1جدول 

 اهداف اختصاصی
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش
 فعالیت یادگیری سطح یادگیری

 روش

 ارزیابی

تزريقات عضالني را در ليبر با 

رعايت اصول فنون پرستاري 

 صحيح انجام دهد.

روش  نمايش كلينيكي و بالين

 توضيحي

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )انجام مستقل تزريقات(
 يستطبق چک ل

چک 

 ليست

تزريقات وريدي را در ليبر با رعايت 

اصول و فنون پرستاري صحيح 

 انجام دهد.

روش  نمايش كلينيكي و بالين

 توضيحي

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )انجام مستقل تزريقات(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

سرم تراپي را در ليبر با رعايت 

اصول و فنون پرستاري صحيح 

 انجام دهد.

روش  يش كلينيكي ونما بالين

 توضيحي

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )انجام مستقل تزريقات(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

طور صحيح عالئم حياتي مادر را به

 كنترل نمايد. 

 بالين

)ليبر و اتاق 

 زايمان(

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )ثبت مستقل عالئم حياتي(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

موارد مورد نياز مادر را سونداژ  در

 نمايد.

 بالين

)ليبر و اتاق 

 زايمان(

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )انجام مستقل سونداژ(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

 بالين مانور هاي لئوپولد را  انجام دهد. 
روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي

ل  مانورهاي حركتي )انجام مستق –حسي 

 لئوپولد(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

 روش توضيحي بالين شرح حال كامل از مادر  اخذ نمايد. 

 توسط مربي

 حركتي-حسي

 )انجام مستقل  اخذ شرح حال(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست

 بالين ضربان قلب جنين را كنترل نمايد 
روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي
ستق كنترل ضربان حركتي )انجام م –حسي 

 قلب جنين(

 به بيمار  توضيح دهد.-1

ضربان قلب جنين  با استفاده از گوشي مامايي يا مانيتور-2

 را كنترل نمايد.

در صورت اختالل در ضربان قلب جنين موارد را -3

 تشخيص داده و گزارش دهد.

چک 

 ليست

 معاينات واژينال را انجام دهد
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربيتوضيحي 

حركتي )انجام مستقل معاينات  –حسي 

 واژينال(
 طبق چک ليست

چک 

 ليست



 اهداف اختصاصی
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش
 فعالیت یادگیری سطح یادگیری

 روش

 ارزیابی

آموزشهاي الزم  را به مادر در ليبر 

 و اتاق زايمان ارائه دهد.
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي
 حركتي )دادن آموزش به بيمار ( –حسي 

ضعيت گيري به بيمار آموزشهاي الزم شامل تخليه مثانه، و

 تنفس صحيح و نحوه زور زدن و ... را بدهد.

چک 

 ليست

در موارد الزم القاء زايمان را انجام 

 دهد. 
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي

 حركتي )القاء زايمان –حسي 

 بطور مستقل(

 به بيمار توضيح دهد. -1

 وسايل الزم را آماده نمايد. -2

 رار دهد. مادر را زير مانيتورينگ ق -3

نمايد، موارد الزم را ثبت انقباضات رحمي را كنترل -4

 نمايد.

 موارد غير طبيعي را تشخيص داده و گزارش دهد. -5

چک 

 ليست

مادر را به موقع به اتاق زايمان 

 منتقل نمايد
 بالين

روش توضيحي توسط 

 مربي

شناختي )تشخيص زمان انتقال به موقع 

 بيمار(
 اول زا را تشخيص دهد. زمان انتقال مادران چند زا و

چک 

 ليست

پوشش مناسب و اسكراب  را حين 

 زايمان  رعايت نمايد.
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي

حركتي )انجام مستقل اسكراب و -حسي

 داشتن پوشش مناسب(

 چكمه را بپوشند. -1

 دستها را با بتادين شست و شو دهد. -2

 گان استريل بپوشد.-3

 زند.عينک و ماسک ب -4

 بپوشد.دستكش استريل  -5

چک 

 ليست

 بالين ست زايمان را آماده نمايد.
روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي
حركتي )آماده كردن كردن مستقل -حسي

 ست زايمان(

با رعايت شرايط استريل ست زايمان را باز نمايد، وسايل الزم 

 ست زايمان قرار دهد. را بطور استريل در

چک 

 ليست

 بالين و شوي پرينه را انجام دهد.شست 
روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي

 حركتي )شست و شوي-حسي

 مستقل پرينه(

 به بيمار توضيح دهد. -1

 ايد.خلوت بيمار را فراهم نم -2

با رعايت اصول صحيح شست و شوي پررينه را انجام  -3

 دهد.

چک 

 ليست

در موارد الزم پرينه را بي حس 

 .نمايد
 بالين

ايش كلينيكي وروش نم

 توضيحي توسط مربي

حركتي )انجام مستقل بي حسي -حسي

 موضعي پرينه(

به بيمار توضيح دهد، با رعايت اصول بيحسي موضعي پرينه 

 .را انجام دهد

چک 

 ليست

 بالين برش اپي زيوتومي را انجام دهد.
روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي
 ومي(حركتي )انجام مستقل اپي زبوت-حسي

 به بيمار توضيح دهد. -1

هنگام انقباضات رحمي برش مديوالترال پرينه را بطور  -2

 صحيح انجام دهد.

چک 

 ليست

      



 اهداف اختصاصی
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش
 فعالیت یادگیری سطح یادگیری

 روش

 ارزیابی

ن را جهت خروج سر گمانور ريت

 جنين انجام دهد.

روش  نمايش كلينيكي و بالين

 توضيحي توسط مربي

ا آنوس داشته جهت تماس دست بيک عدد گاز استريل  -1 حركتي )انجام مستقل مانور ريتگن(-حسي

 باشد.

با انجام صحيح مانور ريتگن به اكستانسيون سر كمک  -2

 نمايد.

چک 

 ليست

وضعيت بندناف نوزاد را در هنگام 

 زايمان كنترل نمايد 
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توضيحي توسط مربي

حركتي )انجام  جدا سازي بندناف دور -حسي

در بندناف دور گردن با كالمپ بالفاصله 

 (يا كوتاه و... گردن

اگر بند ناف دور گردن و شل باشد بتواند آن را آزاد -1

 نمايد. 

اگر بندناف دور گردن كوتاه با چند دور باشد آن را در  -2

همان قسمت پرينه با زدن كالمپ در فاصله معين قطع 

 نمايد 

چک 

 ليست

تنه و اندامهاي جنين را خارج 

 نمايد.
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 يحي توسط مربيتوض

حركتي )خارج كردن مستقل تنه و -حسي

 اندامها(

با حلقه نمودن دستها دور سر و وارد كردن فشار به  -1

 پايين شانه قدامي را آزاد نمايد. طرف

 رف باال شانه خلفي را آزاد نمايد.با وارد كردن فشار به ط -2

پاهاي جنين را قبل از خارج شدن از واژن در دست  -3

 بگيرد.

چک 

 ليست

پس از قطع شدن بند ناف را 

 جدا نمايد. ضربان بند ناف 
 بالين

 نمايش كلينيكي،

توسط  روش توضيحي

 مربي

 حركتي )جدا كردن مستقل بند ناف( -حسي

 ه فاصله كم به بند ناف وصل نمايد.كالمپ ها را ب-1

فاصله بين كالمپ ها را با متمايل نمودن جهت قيچي به  -2

 سمت پايين برش دهد.

چک 

 ليست

مراقبتهاي اوليه از نوزاد را انجام 

 دهد 
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي

حركتي )انجام مراقبت هاي اوليه از  -حسي

 نوزاد(

 نوزاد را زير وارمر قرار دهد. -1

 نمايد.ک نوزاد را كامالً خش -2

 حوله خيس را تعويض نمايد. -3

 ههاي هوايي را مجدداً ساكن نمايد.را -4

 .تنفس، رنگ، ضربان قلب(  را كنترل نمايد عالمت )3 -5

چک 

 ليست

در موارد الزم اقدامات احياء را  

 انجام دهد
 بالين

روش نمايش كلينيكي و

 مربيتوسط توضيحي
حركتي )انجام عمليات احياءبا كمک  -حسي

 تيم احيا(

به تيم احياء اطالع دهد اقدامات احياء را در حد شرح وظايف 

 انجام دهد. خود بطور صحيح 

چک 

 ليست

 بالين نمره آپگار نوزاد را تعيين نمايد.
روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي
 ار(حركتي )تعيين مستقل نمره آپگ -حسي

مورد تنفس، رنگ، پاسخ به تحريكات، ضربان  5با توجه به 

 قلب، تونسيته، نمره آبگار را بطور صحيح تعيين نمايد.

چک 

 ليست

      



 اهداف اختصاصی
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش
 فعالیت یادگیری سطح یادگیری

 روش

 ارزیابی

  پانسمان كند.  بند ناف را

 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي

سانتي متري  3الي  2ه كالمپ هاي بند ناف را از فاصل-1 حركتي )پانسمان صحيح بند ناف( -حسي

 وصل نمايد.

ير محل برش بند ناف راقطع با گرفتن گاز استريل ز -2

 نمايد.

 محل برش را با بتادين شست و شو دهد. -3

 

چک 

 ليست

نات فيزيكي نوزاد را انجام معاي

 دهد. 
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي

حركتي )انجام مستقل و صحيح  -حسي

 معاينات فيزيكي نوزاد(

 دستكش استريل بپوشيد.  -1

را از سر تا پا بطور صحيح انجام  معاينات فيزيكي نوزاد  -2

 دهد.

چک 

 ليست

سن داخل رحمي نوزاد تعيين 

 نمايد. 
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي

حركتي )تعيين مستقل سن داخل  -حسي

 رحمي نوزاد(

با در نظر گرفتن حين هاي كف باد دستگاه ژنيتال ، ندول 

پستان الله گوش و موهاي سر نوزاد سن داخل رحمي را 

 بطور صحيح تعيين نمايد.

چک 

 ليست

پروسه همبستگي مادر و نوزاد را 

 انجام دهد. 
 بالين

توسط  روش توضيحي

 مربي

حركتي )انجام مستقل پروسه  -حسي

 همبستگي  مادر و نوزاد

 نوزاد را پس از زايمان به مادر نشان دهد، -1

نوزاد را در روي سينه مادر قرار داده و تماس پوست به  -2

 پوست برقرار كند.

چک 

 ليست

عالئم كندگي جفت  را تشخيص 

 دهد.  
 بالين

 روش نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي
 شناختي )تشخيص كندگي جفت(

گلبوله شدن رحم، طوالني شدن بند ) به عالئم كندگي جفت

ناف و خونريزي ناگهاني( توجه نموده و بطور صحيح 

 تشخيص دهد.

چک 

 ليست

 بالين جفت را خارج نمايد. 

 نمايش كلينيكي،

توسط  روش توضيحي

 مربي

 حركتي )خارج كردن مستقل جفت( –حسي 
با انجام صحيح مانور برانت اندروس جفت را بطور كامل 

 خارج نمايد.

چک 

 ليست

 بالين جفت را ارزيابي نمايد.
نمايش كلينيكي ، روش 

 توسط مربي توضيحي
 حركتي )ارزيابي صحيح جفت( –حسي 

 ها را بررسي نمايد.  كامل بودن پرده ها و كوتيلدون-1

 جفت را بطور صحيح  تشريح نمايد. -2

 غير طبيعي جفت و بند ناف را تشخيص دهد.موارد  -3

چک 

 ليست

اپي زيوتومي و يا پارگي احتمالي را  

 را ترميم نمايد.
 بالين

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي

حركتي )ترميم مستقل اپي  –حسي 

 زيوتومي(

با رعايت شرايط استريل پس از دادن بي حسي مناسب  -1

 ک ترميم كند.اپي زيوتوي را بطور آناتومي

در صورت بروز پارگي احتمالي بطور آناتوميک آن را  -2

چک 

 ليست



 اهداف اختصاصی
عرصه 

 یادگیری

 روش

 آموزش
 فعالیت یادگیری سطح یادگیری

 روش

 ارزیابی

 ترميم نمايد.

خونريزي مادر را پس از خروج 

 جفت كنترل نمايد. 
 نيبال

روش  نمايش كلينيكي و

 توسط مربي توضيحي
حركتي )كنترل مستقل وصحيح  –حسي 

 خونريزي مادر(

 .رحم را از نظر قوام كنترل مايد -1

 ر صورت شل بودن ماساژ دهد.د -2

 انفوزيون سرم سنتوسيون را بطور صحيح انجام دهد.  -3

در صورت نياز به كنترل فشار خون بيمار آمپول مترژين  -4

 تزريق نمايد.

چک 

 ليست

 

 

شرح زايمان و دستورات پس از 

 زايمان  را ثبت نمايد.
 بالين

توسط  روش توضيحي

 مربي

شرح حركتي )ثبت مستقل و صحيح  –حسي 

 زايمان و دستورات پس از زايمان(

شرح زايمان و دستورات پس از زايمان را با رعايت اصول 

 .گزارش نويسي و با توجه به شرايط بيمار ثبت نمايد

چک 

 ليست

حقوق انساني و اخالقي مادر را 

 رعايت نمايد.
 بالين

توسط  روش توضيحي

 مربي
 عاطفي )رعايت حقوق انساني و اخالق مادر(

 انه و صميمي با مادر داشته باشد.خورد دوستبر -1

 هاي خشن و بي مورد خودداري نمايد.از دستكاري -2

 به سواالت و نگراني هاي مادر پاسخ دهد. -3

چک 

 ليست

 

 

 

 



 

 

 برگ یادداشت روزانه دانشجو (2جدول )

 دستورالعمل تکمیل برگ یادداشت روزانه

گیری از عالیم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که هر فعالیت بیش از یك بار انجام شده تعداد آن درداخل از دانشجو انتظار می رود در مورد فعالیتهای یاد

 )( یادداشت گردد:
Eام: آموزش دیده-           Eام: آموزش ندیده          +O:ام مشاهده کرده          -O:  ام کردهنمشاهده           +P انجام داده ام مستقل :-         P انجام داده ام  با کمك : 

روز  فعالیتهای یادگیری

 اول

روز 

 دوم

روز

 سوم

روز 

 چهارم

روز 

 پنجم

روز 

 ششم

روز 

 هفتم

روز 

 هشتم

روز 

 نهم

روز 

 دهم
  و وريدي را در ليبر با رعايت اصول فنون پرستاري صحيح انجام دهد. تزريقات عضالني .1

          

 تزريقات وريدي را در ليبر با رعايت اصول فنون پرستاري صحيح انجام دهد..2
          

 سرم تراپي را در ليبر با رعايت اصول و فنون پرستاري صحيح انجام دهد..3
          

 طور صحيح كنترل نمايد. عالئم حياتي مادر را به.4
          

 داژ نمايد.در موارد مورد نياز مادر را سون.5
          

 شرح حال كامل از مادر  اخذ نمايد.6
          

 مانور هاي لئوپولد را  انجام دهد. .7
          

 ضربان قلب جنين را كنترل نمايد .8
          

 معاينات واژينال را انجام دهد.9
          

 آموزشهاي الزم  را به مادر در ليبر و اتاق زايمان ارائه دهد..11
          

 در موارد الزم القاء زايمان را انجام دهد. .11
      

 

    

 مادر را به موقع به اتاق زايمان منتقل نمايد.12
          

 را حين زايمان  رعايت نمايد.پوشش مناسب و اسكراب  .13
          

 ست زايمان را آماده نمايد..14
          

 شست و شوي پرينه را انجام دهد..15
          

 وارد الزم پرينه را بي حس نمايددر م.16
          

 برش اپي زيوتومي را انجام دهد..17
          

 ن را جهت خروج سر جنين انجام دهد.گمانور ريت.18
          

 وضعيت بندناف نوزاد را در هنگام زايمان كنترل نمايد .19
          



روز  فعالیتهای یادگیری

 اول

روز 

 دوم

روز

 سوم

روز 

 چهارم

روز 

 پنجم

روز 

 ششم

روز 

 هفتم

روز 

 هشتم

روز 

 نهم

روز 

 دهم
 تنه و اندامهاي جنين را خارج نمايد..21

          

 جدا نمايد. پس از قطع شدن ضربان بند ناف بند ناف را .21
          

 مراقبتهاي اوليه از نوزاد را انجام دهد .22
          

 در موارد الزم اقدامات احياء را  انجام دهد.23
          

 نمره آپگار نوزاد را تعيين نمايد..24
          

 بند ناف را پانسمان كند. .25
          

 ا انجام دهد. معاينات فيزيكي نوزاد ر.26
          

 سن داخل رحمي نوزاد تعيين نمايد. .27
          

 پروسه همبستگي مادر و نوزاد را انجام دهد. .28
          

 عالئم كندگي جفت  را تشخيص دهد.  .29
          

 جفت را خارج نمايد.  .31
          

 جفت را ارزيابي نمايد..31
          

 تمالي را  را ترميم نمايد.اپي زيوتومي و يا پارگي اح.32
          

 خونريزي مادر را پس از خروج جفت كنترل نمايد. .33
          

 شرح زايمان و دستورات پس از زايمان  را ثبت نمايد..34
          

 حقوق انساني و اخالقي مادر را رعايت نمايد..35
          

 ثبت موارد يادگيري جديد:

1. 

2. 



 3جدول 

 دگیریفعالیتهای یا

 امانجام داده اممشاهده کرده آموزش دیده ام
از  ارزیابی دانشجو

پیشرفت یادگیری 

 (1-21) خود

ارزیابی استاد 

از پیشرفت 

یادگیری 

 دانشجو

مطالعه 

 شخصی
 کنفرانس

 تعداد
 مستقل با کمك

 تعداد تعداد تعداد تعداد

      (1-5/1 )ري صحيح انجام دهد.تزريقات عضالني را در ليبر با رعايت اصول  فنون پرستا.1

      (1-5/1)  تزريقات وريدي و سرم تراپي را در ليبر با رعايت اصول فنون پرستاري صحيح انجام دهد..2

 (1-5/1)طور صحيح كنترل نمايد. عالئم حياتي مادر را  به.3
     

 (1-75)در موارد مورد نياز مادر را سونداژ نمايد..4
     

 (1-25/1)رستاري را ثبت نمايد. گزارش اقدامات پ.5
     

 (1-1)شرح حال كامل از مادر  اخذ نمايد. .6
     

 (1-2 )مانور هاي لئوپولد را  انجام دهد..7
     

 (1-1)ضربان قلب جنين را كنترل نمايد .8
     

 (1-2)معاينات واژينال را انجام دهد.9
     

 (1-5/1)ارائه دهد.آموزشهاي الزم  را به مادر در ليبر و اتاق زايمان .11
     

 (1-1)در موارد الزم القاء زايمان را انجام دهد. .11
     

 (1-5/1)مادر را به موقع به اتاق زايمان منتقل نمايد.12
     

 (1-25/1)پوشش مناسب و اسكراب  را حين زايمان  رعايت نمايد. .13
     

 (1-25/1)ست زايمان را آماده نمايد..14
     

 (1-25/1)انجام دهد.شست و شوي پرينه را .15
     

 (1-25/1)در موارد الزم پرينه را بي حس نمايد.16
     

 (1-5/1)برش اپي زيوتومي را انجام دهد..17
     

 (1-25/1.)ن را جهت خروج سر جنين انجام دهدگمانور ريت.18
     

 (1-25/1 )وضعيت بندناف نوزاد را در هنگام زايمان كنترل نمايد.19
     

 (1-25/1)ين را خارج نمايد.تنه و اندامهاي جن.21
     

 (1-25/1 )جدا نمايد.پس از جدا شدن ضربان بند ناف بند ناف را .21
     

 (1-5/1 )مراقبتهاي اوليه از نوزاد را انجام دهد.22
     

 (1-1)در موارد الزم اقدامات احياء را  انجام دهد.23
     



از  ارزیابی دانشجو امانجام داده اممشاهده کرده آموزش دیده ام دگیریفعالیتهای یا

پیشرفت یادگیری 

 (1-21) خود

ارزیابی استاد 

از پیشرفت 

یادگیری 

 دانشجو

 (1-/5.)نمره آپگار نوزاد را تعيين نمايد.24
     

 (1-25/1)ا پانسمان كند. بند ناف ر.25
     

 (1-1 )معاينات فيزيكي نوزاد را انجام دهد..26
     

 (1-25/1)سن داخل رحمي نوزاد تعيين نمايد. .27
     

 (1-25/1)پروسه همبستگي مادر و نوزاد را انجام دهد. .28
     

 (1-25/1  )عالئم كندگي جفت  را تشخيص دهد..29
     

 (1-5/1 )جفت را خارج نمايد. .31
     

 (1-5/1)جفت را ارزيابي نمايد..31
     

 (1-1)زيوتومي و يا پارگي احتمالي را  را ترميم نمايد.اپي.32
     

 (1-5/1 )خونريزي مادر را پس از خروج جفت كنترل نمايد. .33
     

 (1-25/1.)شرح زايمان و دستورات پس از زايمان  را ثبت نمايد.34
     

 (1-5/1)يت نمايد.حقوق انساني و اخالقي مادر را رعا.35
     

 

 امضای معاون آموزشی                                           امضای مدیر گروه                                       امضای مربی                            امضای دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 


