
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 course planدرس دوره طرح 

 

کاراموزی در عرصه بارداری طبیعي و :درس نام

 13کد درس  غیر طبیعي

 س:بالیني نوع در

 واحد  1تعداد واحد :

 عداد جلسات تئوری:ت

 تعداد جلسات عملي:

روز ،روزانه  31روزهای کارآموزی:

 تساع5/4

 مامایي کارشناسي ناپیوستهنام رشته تحصیلي: 

 01تعداد دانشجویان:
 ندارد نیاز: دروس پیش مامایيگروه  آموزشي: 

 89-89دوم سال تحصیلی    نیمسال
 :شروع کالستاریخ 

 11/11/89:تاریخ شروع کارآموزی

 :    پایان کالستاریخ 

    42/1/89   :یکارآموز پایانتاریخ 

    س:محل برگزاری کال

درمانگاه پره ناتال ي:محل برگزاری کار عمل

 بیمارستان ایت ا.. موسوی

 ندارد تاریخ و ساعت امتحان:

ارزشیابي در محل برگزاری امتحان:

 و پایان دوره طول دوره

 

 طاهره صداقت پیشه... اسامي مدرسین:

 نحوه ی تماس با مدرسین

 شرح درس:
رت الزم در انجام مراقبت های بارداری از مادران باردار طبیعی و غیر طبیعی دست یابد و این درس به دانشجو کمک می کند تا به مها

 اموزشها و مشاوره ها و تجویزات الزم را برای انها انجام دهد.

 

 اهداف کلي 

 رسیدن به مهارت در اداره و انجام مراقبت های حین بارداری در موارد طبیعی و بارداریهای پرخطر

ی بارداری همراه با درخواست انجام ازمایشات و تجویزات ،امزشها و مشاوره ها و ارجاع و پیگیرهای الزم در درمانگاه های نجام مراقبت هاا

 پره ناتال بیمارستانهای اموزشی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )رفتاری( اهداف اختصاصي

 

 در پایان برنامه ی اموزشي انتظار میرود دانشجویان قادر باشند 

 

 

 

 حیطه شناختي:

 

 مورد از علل اهمیت مراقبت های بارداری را ذکر کند. چند-

 تعریف مناسبي از مراقبت های پره ناتال ارائه نماید.-

 ازمایشات روتین و ضروری مادر باردار را تحلیل نماید.-

 نحوه ی استفاده از داروهای مورد نیاز مادر باردار را به درستي و کامل شرح دهد.-

 عوامل خطر در بارداری با توجه به سن حاملگي را به مادر ذکر کند.-

 حیطه ی عاطفي :

 هنگام انجام مراقبت به شرایط روحي مادر توجه کند -

 اصول اخالق حرفه ای را مراعات نماید.-

مشارکت فعال داشته وپیگیری های الزم پیش قدم شده و در درمان و مراقبت مادر در موارد خطر با انجام به موقع اقدامات -

 باشد.

 حیطه ی رواني حرکتي:

 شرح حال کامل همراه با ارزیابي رواني و اجتماعي از خانم باردار طبیعي )بدون عارضه(بگیرد.-

 توانایي انجام معاینه ی فیزیكي و تشخیص موارد غیر طبیعي را داشته باشد.-

 و جنین را داشته باشد. توانایي انجام مانور لئوپولد و گزارش درست از وضعیت مادر-

 برای مادر تشكیل پرونده دهد و ازمایشات الزم را درخواست کند.-

 سونوگرافي های هدفمند در هر دوره ای از بارداری را درخواست کند و بر اساس نتیجه مادر را راهنمایي کند. -

 غیر طبیعي را تشخیص دهد. و بر اساس سونووارتفاع رحم  محاسبه نماید وموارد lmpسن حاملگي را بر اساس -



 

 صدای قلب جنین را با سونیكید و پینار سمع نماید و به ثبت برساند.-

 و  موارد غیر طبیعي  را به موقع ارجاع دهد.شكایات شایع دوران بارداری را تشخیص دهد -

 ماید.تست های ارزیابي سالمت جنین قبل از تولد را بشناسد و در موارد ضروری به موقع درخواست ن-

 در زمینه های مختلف با مادر و همسر مشاوره کند.-

 کالسهای امادگي زایمان و کالسهای اموزشي در دوران بارداری را برگزار نماید.-

 پمفلت و پوستر های اموزشي را تهیه نماید.-

 در جلسات پرسش و پاسخ که مربي تعیین نموده شرکت کند  و مشارکت فعال داشته باشد.-

 دریسشیوه ت 

 ساعت  151قیم مربی به مدت به صورت حضور در فیلد های اموزشی مربوطه با نظارت مست

 

 

 

 یابيارزش 

  حضور فعال دانشجو 

 انجام تكالیف و وظایف محوله 

  انجام مراقبت های مربوط به بیمار یا مددجو 

 امتحان پایان دوره 

 

 

 همان منابع دروس نظری بارداری و زایمان  میباشد. :منابع 

 

 

 

 


