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 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                        مامایی                                                                                   کارشناسی پیوسته هفتم ترممخاطبان:                              و غیر طبیعی بیعیط بارداریدر عرصه کارآموزی  عنوان درس :

 ( تهساع 5/4صبح  روز 16 ساعت) 153 کارآموزی:مدت                                                        در عرصه کارآموزیواحد  5/1واحد:  تعداد

                                           موزیدر طول ساعات کارآواالت فراگیر:  ئوئی به سپاسخگساعت                                      طبق برنامه هفتگی در شیفت های صبح: کارآموزیزمان 

 مربی: شمسی پرویزی                                                                               نداردپیش نیاز:  درس

 

  هدف کلی درس:

  ی و بارداری های پرخطر در موارد طبیع جین بارداری  یمراقبت هاو انجام اداره  در هارتبه م رسیدن

بارداری از مادران طبیعی و غیر طبیعی دست یابد و آموزش ها و مشاوره ها و  مراقبت های انجام  درالزم مهارت به تا  این درس به دانشجویان کمک می کند: شرح درس

 ها انجام دهد.  آنتجویزات الزم را برای 

 

 محتوی دوره: 

هر هفته در بیمارستان  گروه مامایی  ترمی بر اساس برنامهمی باشد که  ساعته( 5/4شیفت  16 )صبح قالب شیفت های در کارآموزی  عتسا 153 این دوره شامل -1

 برگزار می گردد.  ا)ع(امام رض

دفتر سوپروایزر  انشجویان درغیاب توسط د) امضای دفتر حضور و می باشد  ت بیمارستانو سوپروایزر شیف وطه به عهده مربی مرب روج دانشجوکنترل ورود و خ -2

 بیمارستان الزامی است(.  

 ) طبق برنامه( می باشد. نانجراحی زو  سدانشجو در طی دوره موظف به انجام وظیفه در بخشهای اورژان -3

 . شوندو غیر طبیعی بارداری از مادران طبیعی مراقبت های  انشجویان باید عهده دار کلیهد -4

 

 برنامه روزانه کارآموزی: 

9-8 30/12- 9 13- 30/12 

 ارائه گزارش کار روزانه  د مربوطه در واحبه صورت بالینی انجام وظیفه  حث گروهی ب  رکت درشو جو توسط دانشکنفرانس 

 

   منابع:

 و زایمان  س نظری بارداریودر -1

 دستورالعمل های وزارت بهداشت  -2

 ستان های دوست دار مادر بیمارکشوری  کتاب راهنمای -3

 

 روش های ارزشیابی 

 (مرهن 2) برقراری ارتباط با مددجویانو  عال دانشجور فحضو -1

 ( نمره 3 )انجام تکالیف و وظایف محوله -2

 (نمره 14)انجام مراقبت های مربوط به بیمار یا مراجعه کننده  -3

 (   نمره 1 )خروج به موقعورود و  -4

 وظایف کارآموزان:  

 درس  حطردقیق مطالعه  -1

 حضور به موقع در محل کارآموزی  -2

 رعایت یونیفورم  -3

 نصب اتیکت شناسایی در معرض دید  -4

 احترام به مددجویان، پرسنل بخش و مربی  -5

 رعایت حقوق فردی مددجویان و برقراری ارتباط مناسب با آن ها  -6

 ها دجویان برای اخذ شرح حال و انجام معاینه با حفظ حریم خصوصی آن کسب اجازه از مد  -7

 ن شده از طرف مربی ییموقع تکالیف تع ه بهارائ -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رئوس مطالب:  
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 دکتر امیر جاللی  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول              دکتر سوسن حیدرپوری مدیر گروه: نام و امضا        شمسی پرویزیامضای مدرس:    نام و

 تاریخ ارسال :                                           ارسال:                     تاریخ                           1398/ 6/ 10تاریخ تحویل:  

 

ار طبیعی همراه با آموزش های الزم و انجام مراقبت های کامل) به تعداد مساوی در هر خانم بارد  25-30در فیزیکی  اجتماعی و -ارزیابی روانیگرفتن شرح حال و  -1

 سه ماهه( 

خانم باردار مبتال به بیماری های داخلی و   10-15ت در ست آزمایشاو انجام معاینات و مراقبت ها و درخوافیزیکی  واجتماعی  -ارزیابی روانیگرفتن شرح حال و  -2

  های ویروسی، پره ترم، پست ترم، ارهاش منفی، بیماری های تنفسی، تیروئید و ...(ی) بیمار قلبی، دیابتی، پره اکالمپسی، عفونت ادراری، آنمی، عفونت جراح

   FHRکنترل  -3

 مورد 40م ها در فیزیکی اعضای مختلف بدن و مرور سیست معاینه  -4

 ) فردی یا گروهی( آموزشی یا پوستر تهیه یک پمفلت  -5

 مورد  20تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات روتین یا الزم در حین بارداری در  -6

 ورد مشاوره م 2و  آموزش مورد  15مورد  و دادن  25در  وهای مجاز و الزم حین بارداریتجویز دار  -7

 مورد 2-3در   ادرار در موارد اورژانس و مورد نیاز مل و کشت و موردیدرخواست آزمایش کا  -8

 درخواست سونوگرافی و دیگر تست های ارزیابی سالمت جنین و تفسیر و راهنمایی بر طبق جواب  -9

 مورد  1در  ....و    Roll- over testو  NSTانجام  -10

 مورد  25در  و داپلرمورد  10 دربا گوشی پینارد سمع صدای قلب جنین  -11

 مورد 25در  زمایشات صحیح بر اساس جواب آ تفسیر و راهنمایی -12

 مورد  2در  اداره کالس های آموزشی دوران بارداری -13

 مورد  1در  انجام مشاوره بارداری با زن و شوهر -14

 تعیین شده توسط مربی  ریشرکت در جلسات پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظ -15
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 ر واحد زایمان طبیعی چک لیست ارزشیابی د

 

0/ 75 1 عنوان مهارت  ردیف  5 /0  25 /0  0 

      نمره( 2برقراری ارتباط)  1

ار طبیعی همراه با آموزش های الزم و انجام مراقبت های خانم بارد فیزیکی  اجتماعی و -ارزیابی روانیگرفتن شرح حال و  2

 کامل 
     

3 
خانم باردار  ست آزمایشات درو انجام معاینات و مراقبت ها و درخوایکی فیز  اجتماعی و -ارزیابی روانیگرفتن شرح حال و 

 ی مبتال به بیماری های داخلی و جراح 
     

4 
 با گوشی پینارد و داپلر سمع صدای قلب جنین ، FHRکنترل 

     

      فیزیکی اعضای مختلف بدن و مرور سیستم هامعاینه  5

6 
 ی یا گروهی( ) فردآموزشی یا پوستر تهیه یک پمفلت 

     

      مورد  20تشکیل پرونده و درخواست آزمایشات روتین یا الزم در حین بارداری در  7

8 
 وهای مجاز و الزم حین بارداری تجویز دار 

     

9 
 یاز مل و کشت و موردی ادرار در موارد اورژانس و مورد ندرخواست آزمایش کا 

     

10 
 ی ارزیابی سالمت جنین و تفسیر و راهنمایی بر طبق جواب درخواست سونوگرافی و دیگر تست ها

     

      .... و   Roll- over testو   NSTنجام  11

      زمایشات تفسیر و راهنمایی صحیح بر اساس جواب آ 12

31       اداره کالس های آموزشی دوران بارداری  

41       وره بارداری با زن و شوهرانجام مشا 

      تعیین شده توسط مربی  ریسات پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظرکت در جل ش 15

      نمره 3 -عالیت علمی دانشجو در طی دوره ) کنفرانس و ...( ف 16

      ورود و خروج به موقع ورود و خروج به موقع  17

 

 


