
» بسمه تعالی « 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 

دانشکده پرستاري و مامایی 

دانشجویان کارشناسی مامایی  بهداشت مادر ، کودك و تنظیم خانوادهفرم ارزشیابی کارآموزي 

 □□   :نمره ارزشیابی :     شماره دانشجویی         :   نام و نام خانوادگی دانشجو 

ف
ردی

 

مشاهده نشد  غیرقابل قبول ضعیف متوسط خوب عالی نکات مورد ارزشیابی
 - صفر 25/0 5/0 75/0 1

       وضع ظاهر و توجه به سالمت خود 1

       احساس مسئولیت در انجام کارها 2

       همکاري 3

       قبول انتقادات و بکار بردن آنها در امور 4

       وقت شناسی 5

       رفتار با مافوق ، کارکنان و همکاران 6

       اعتماد بنفس 7

      طرز گرفتن شرح حال از مادران جهت پرونده نویسی  8

      توانائی آموزش دادن به مادران و نحوه ارتباط با آنها  9

       اطالعات بالینی در مورد مراقبتهاي بارداري و تشخیص سن حاملگی 10

      فیزیکی  معاینه 11

      بررسی سیر بارداري و تشخیص نکات غیرطبیعی  12

      بررسی سونوگرافی و آزمایشات مادر باردار  13

      بررسی آزمایشات غربالگري در بارداري  14

      شناخت داروهاي مجاز در بارداري و تجویز مکمل  15

      مشاوره زایمان طبیعی ـ مزایا  16

       )و دادن راهنمایی هاي الزم IUDاطالع از چگونگی وضع بیمار قبل و بعد از ( IUDه گذاشتن نحو 17

       IUDنحوه خارج کردن  18

       طرز گرفتن شرح حال از بیماران در بخش تنظیم خانواده 19

       طرز معاینه با اسپکولوم و معاینات ژنیکولوژي 20

       از بیماران و تفسیر آننحوه انجام پاپ اسمیر  21

       )حاملگی هاي کم خطر و پر خطر(تشخیص مشکالت بهداشتی مادران و نحوه برطرف کردن آنها  22

       نقش مشاوره و راهنمائیهاي بهداشتی در جهت توسعه بهداشت خانواده ها 23

       تراطالعات بالینی در مورد بیماریهاي زنان ، تمایل به یادگیري بیش 24

       طرز معاینه با اسپکولوم و معاینات ژینکولوژي  25

       Roll over test انجام 26

      انجام معاینه پستان  27



ف
ردی

 

مشاهده نشد  غیرقابل قبول ضعیف متوسط خوب عالی نکات مورد ارزشیابی
 - صفر 25/0 5/0 75/0 1

       مشاوره تنظیم خانواده 28

       مشاوره تغییر روش تنظیم خانواده 29

       سرعت عمل و جلوگیري از اتالف وقت خود و بیماران و دقت 30

       آشنایی با روشهاي مختلف پیشگیري از بارداري و آموزش آن به مادران 31

       تشکیل پرونده بهداشتی کودك 32

انجام معاینات فیزیکی و بررسی رشد و نمو کودکان و مقایسه آن با استاندارد کنترل  33
 وضعیت تغذیه کودك

      

       بررسی آزمایشات کودك 34

       آموزش شیر مادر ـ مزایا مشاوره و 35

       بررسی رشد و تکامل کودك و ارتباط متقابل با والدین 36

       آموزش پیشگیري از سوانح و حوادث کودك به مادر 37

       تکمیل و تنظیم فرم پایش رشد و تفسیر آن 38

      بررسی وضعیت واکسیناسیون کودك و مادر  39

      ع واکسن هاي کودك و مادر نحوه تزریق انوا 40

       و مقدار آن و تزریق انواع آنواکسن بکارگیري شیوه صحیح تجویز  41

       تشخیص موارد منع واکسیناسیون 42

      بکارگیري زنجیره سرد  43

       بررسی روند تکاملی کودك 44

       آشنایی با سیستم هاي ارجاع در مادر و کودك 45

       رکت در آموزش مدارسش 46

       همکاري با طرح هاي مصوب وزارتخانه اي 47

       بررسی خانم باردار پس از زایمان 48

       کالس آموزش فردي یا گروهی و اداره کالس هاي تنظیم خانواده 49

       تهیه پمفلت یا پوستر 50

       ارائه کنفرانس و شرکت در کنفرانس 51

 -Post Test       

 
روشهاي تنظیم خانواده ـ واکسیناسیون و عوارض آن ـ رشد،تکامل و پایش کودك ـ سونوگرافی ، آزمایشات و تفسیر آنهاـ  : 7ترم  ي پیشنهاديکنفرانس ها

ـ تغذیه مادر ، کودك و شیرخوار ـ برگزاري کالس هاي آموزشی توسط دانشجو  غربالگري
. دیابت در بارداري ـ تیروئید و بارداري ـ آنمی در بارداري ـ بیماري هاي کلیه و مجاري ادرار در بارداري : 8ي پیشنهادي ترم کنفرانس ها
 

مضاء    ا                     :   پیشنهاد دانشجو 
امضاء                                         : پیشنهاد مربی 

»  1394مهرماه « 


