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

دانشکده پرستاري و مامایی 

دانشجویان کارشناسی مامایی  )1(زایشگاه فرم ارزشیابی کارآموزي 

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

ف
ردی

 

 ضعیف متوسط خوب عالی بینکات مورد ارزشیا
غیرقابل 

 قبول
مشاهده 

نشد 
 - صفر 25/0 5/0 75/0 1

       تمیز و مرتب است و رعایت حجاب اسالمی را می نماید 1

       با جویا شدن دلیل کارها را انجام می دهد 2

        سالم و پر تحرك است 3

       ... )بیمار، تکالیف و ( مسئولیت پذیري  4

       همیشه کارها را با برنامه ریزي انجام می دهد 5

       خود استفاده می کند خالقیتبراي کارها از فکر و  6

       در انجام وظایف محوله نیاز به مربی دارد و با مربی خود ارتباط سازنده برقرار می کند 7

       )پارتوگراف، لیبرشیت، شرح زایمان و اقدامات دارویی(ثبت گزارش  12

       از معلومات خود بخوبی کمک می گیرد 13

       پذیرش زائو در لیبر 14

       معاینه فیزیکی مادر 15

 V/Sگرفتن شرح حال، چک و ثبت  16
      

      لمس شکم، معاینه لئوپولد و شمارش قلب جنین  17

      اطالع از مواردي که نباید معاینه لگنی انجام شود  18

19 

معاینه کامل لگن  
دیالتاسیون 

ST 
پوزیشن 

موقعیت سرویکس 

      

      آماده کردن زائو بستري شده براي استقرار در لیبر   20

       تزریق سرم و خونگیري  21

       رعایت اصول استریلیتی 22

      اداره اینداکشن در لیبر  23

      تشخیص انقباضات، شدت و طول مدت انقباضات  24

       آموزش به مادر در حین انقباضات رحمی در مراحل مختلف زایمان 25

      آمنیوتومی با رعایت شرایط الزم  26



ف
ردی

 

 ضعیف متوسط خوب عالی بینکات مورد ارزشیا
غیرقابل 

 قبول
مشاهده 

نشد 
 - صفر 25/0 5/0 75/0 1

توجه به تخلیه ادرار  27
      

       تشخیص زمان مناسب زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان 28

       آماده کردن وسایل براي زایمان با توجه به موارد خاص 29

       آموزش به مادر جهت تسهیل امور زایمان 30

      پوشیدن صحیح گان و دستکش  31

       بکار بردن روش صحیح شستشوي پرینه 32

      پوشاندن صحیح زائو    33

      انجام صحیح بی حسی  34

       )ریتگن(مر زایمان کنترل پرینه در ا 35

       )خروج جنین ـ پوآر(رعایت تکنیک صحیح زایمان  36

      کنترل خروج شانه و در آغوش گرفتن  37

       تشخیص عالئم جدا شدن جفت و بررسی کامل جفت پس از خروج 38

       مراقبت فوري از نوزاد پس از زایمان  39

       مشخص کردن نمره آپگار نوزاد 40

       آماده کردن زائو جهت سزارین 41

       نحوه تزریق دارو 42

       استفاده بهینه از وسایل بخش 43

       مراقبت از زائو پس از زایمان در ریکاوري و تشخیص زمان انتقال به بخش 44

مادر و نوزاد و شیردهی و مراقبت از نوزاد ـ بخیه و خونریزي ـ عالئم خطر (آموزش به زائو  45
) واکسیناسیون

      

46 Post Test       

ـ انواع جفت ) مراحل اول ، دوم و سوم(زایمان طبیعی ـ مراقبت از نوزاد ـ مکانیسم زایمان ـ مراقبتهاي زایمان طبیعی  :فیلد اول ي پیشنهاديکنفرانسها

ـ سرم ها   Post term pregـ  Prom & PLPو ورزشها ـ خونریزي پس از زایمان ـ نفاس طبیعی ـ آمادگی براي زایمان  :ي پیشنهادي فیلد دومکنفرانسها
 

 
مضاء    ا                     :   پیشنهاد دانشجو 

امضاء                                         : پیشنهاد مربی 


