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  به نام خدا

 

 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 مامایی گروه آموزشی: 

  Course Plan طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  نشانه شناسی و معاینات فیزیکی عنوان واحد درسی: 

 کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی:  مجازی-نظرینوع واحد درسی: 

 3 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز      نیم واحد

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی توسط  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7331 وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش مامایی رشته تحصیلی:  راضیه مسیب نژادنام و نام خانوادگی: 

 مربی هیئت علمیرتبه علمی:   کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

 03770501300شماره تماس: 
                        پست الکترونیک:

     @gmail.com13Razi.mou   
 

 دانشکده پرستاری مامایی زنجان   آدرس محل کار:

 -نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :برنامهروش برگزاری 
تاریخ تدوین طرح 

 :درس

 00/00/7338 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7338 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7338 

 اهداف آموزشی
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   هدف کلی:

 .فیزیکی معاینات انجام و حال شرح گرفتن و بالینی معاینه اصول با کامل آشنایی: کلی هدف

 :باشند قادر فراگیران رود می انتظار آموزشی، برنامه پایان در: (رفتاری) اختصاصی اهداف

 :شناختی حیطه

 .دهد توضیحسالمت  وضعیت بررسی نحوه. 1

 .دهد توضیح را  (دق و سمعلمس،  ، مشاهده) معاینه های روش. 2

 .دهد شرح را ناخن مو، ، پوست معاینه نحوه. 3

 .دهد توضیح را ها سینوس و بینی حلق، درمان گوش، چشم، معاینه نحوه. 4

 .دهد توضیح را لنف و پستان معاینه نحوه. 5

 .دهد توضیح را شکم معاینه نحوه . 6

 .دهد توضیح را زنان تناسلی سیستم معاینه نحوه .7

 :عاطفی حیطه

 .دهد می انجام والنهمسئ و مشتاقانه را محوله های فعالیت .1

 .پرسد می سوال خود شکاالتا رفع جهت در و نماید می برخورد احترام با خود اساتید با .2

 .شود می قدم پیش داوطلبانه صورت به آن بر مازاد مطالب و کالسی تکالیف ارائه در.3

 روش های تدریس

 نقشایفای  بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(

 بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت کتاب / جزوه منابع الکترونیک
نمودار/ 

 چارت
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 بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی
بیمار 

 واقعی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  مواد و وسایل آموزشی: سایر

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 یادگیری دانشجویان ) استفاده از ابزارهای متفاوت برای یادگیری بهتر(به روز بودن اطالعات علمی، صرف هزینه ی بیشتری در 

 -: تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 در پایان یادگیری دانشجوحضور فعاالنه در سامانه نوید اعم از پرسش و پاسخ ، در زمان تعیین شده آنالین باشد، : انتظارات

خروج از  ، در صورتدرصورت دسترسی نداشتن به کامپیوتر افزایش زمان انجام تکالیف و ارائه درس در قالب منابع الکترونیک :مجازها

 سامانه اطالع دهی

  نداشتن غیبت موجه :محدودیتها

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

- 

 منابع درسی فهرست
 کوریکولوم در شده معرفی منابع 

 ،نشانه شناسی و معاینات فیزیکی به مربوط علمی معتبر های سایت و مقاالت کتب 
 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی باربارابیتز 
  صوره جمشیدی منشنم ناسی و معاینات فیزیکی در مامایی شنشانه 

 اهداف درس:

 معاینه فیزیکی پستان                                                                     شرح حال  

 معاینه فیزیکی سر و گردن                                    معاینه فیزیکی ژنیتال و انوس 

 معاینه فیزیکی پوست    

 گزارش نویسی 

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 -سایر روش های ارزشیابی:
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 ( نمره71:  تخصصینمره،    0عمومی نمره:  10) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... بالینیآزمون ، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 -سایر موارد:

 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه آموزشی

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

معاینه فیزیکی پوست و گزارش نویسی نویسیشرح حال  -جلسه اول 1  - سامانه نوید -مجازی 

معاینه فیزیکی سر و گردن  -جاسه دوم 2  - سامانه نوید -مجازی 

معاینه فیزیکی پستان -جلسه سوم 3  - سامانه نوید -مجازی 

معاینه فیزیکی ژنیتال و مقعد -جلسه چهارم 4  - سامانه نوید -مجازی 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 "هوالحق"

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی-ماماییگروه آموزشی 
 کارگزارش موضوع: 

  نشانه شناسی و معاینات فیزیکیکارآموزی  

: نیم واحدواحد منقسم شده: یک واحد     واحد کلی  

: نیم واحد واحد ارائه جهت مدرس مسیب نژاد  

  8-22جلسه روزهای شنبه از ساعت  4بصورت  22/6/99تاریخ ارائه: از تاریخ  *

 کارشناسی پیوسته مامایی 3ترم دانشجویان: *

 بصورت مجازی در سامانه نوید  :واحد نظریبرنامه 

عاینه فیزیکی پستان، مشرح حال، گزارش نویسی، معاینه فیزیکی پوست، معاینه فیزیکی سر و گردن، مطالب آموزشی پایه مبتنی بر: 

 معاینه فیزیکی ژنیتال و انوس

 ارائه تکالیف در قالب: پرسش و پاسخ، بحث گروهی، آزمون آنالین نحوه ی ارزشیابی: 

 گامهای آموزشی

 روش جدید روش پیشین عنوان برنامه ها ردیف

1 

 

 

 

؛ گزارش شرح حال گیری

 نویسی، معاینه فیزیکی پوست

مطالب در قالب اری ذبارگ در کالس درسحضور 

پاورپوینت در سامانه صدا، 

 نوید بصورت آنالین

مطالب در قالب بارگذاری  کالس درسحضور در   فیزیکی سر و گردن معاینات  2

صدا، پاورپوینت بصورت 

 آنالین

مطالب در قالب بارگذاری  کالس درسحضور در   معاینه فیزیکی پستان 3

صدا، پاورپوینت در سامانه 

 بصورت آنالیننوید 
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مطالب در قالب بارگذاری  کالس درسحضور در  معاینه فیزیکی ژنیتال و مقعد  4

صدا، پاورپوینت در سامانه 

 نوید بصورت آنالین

بارگذاری لینک آزمون  بصورت حضوری آزمون پایان دوره 8

 در سامانه نویدآنالین 

 

  :مشکالت

، مشکل در یادگیری و ذیق وقت به علت دسترسی دانشجو به اینترنتعدم دسترسی دانشجویان به کامپیوتر، عدم 

 فشرده شدن ترم و حجم زیاد دروس بصورت مجازی و غیر مجازی. 
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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 مامایی گروه آموزشی: 

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  (NICUمراقیت ویژه نوزادان )عنوان واحد درسی: 

  پیوستهکارشناسی مقطع تحصیلی:  مجازی-کارآموزینوع واحد درسی: 

 پیوسته 8ترم  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز      

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7331 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 رشته تحصیلی:  مامایی راضیه مسیب نژادنام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی  تحصیلی: کارشناسی ارشدمقطع 

 03770501300شماره تماس: 
                      پست الکترونیک:

Razi.mou13@gmail. 

 دانشکده پرستاری مامایی زنجان   آدرس محل کار:

 :درستاریخ تدوین طرح  :روش برگزاری برنامه

 00/00/7338 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7338 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7338 

 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 براساس شرح حال و مشاهده موارد غیرطبیعی کودک بیماری درکودکان و شناخت حاالت سالمتکسب مهارتهای الزم جهت 
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 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 نوزاد تشخیص بیماری های 

  سالم از بیمار نوزادتشخیص 

 :حیطه روانی حرکتی 

 ،حال بطور مستقل گرفته و نتایج را ثبت و ارائه نمایند.  یک مورد شرح طبق برگه شرح حال آموزش داده شده 

 طبق آموزش داده شده ،حداقل یک case ارائه نمایند. را بطور مستقل بررسی نموده ونتایج را ثبت و 

 باشد نوزاد طبق آموزش داده شده قادر به آموزش به والدین درخصوص بیماری ومسائل 

  مشکالت مددجو را لیست نماید.بر اساس شرح حال و معاینه ، 

 ، بر اساس شرح حال و معاینه plan . مناسب را تشخیص دهد 

 

  عاطفیحیطه:- 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی خپرسش و پاس سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت کتاب / جزوه الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 بهداشتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت   سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
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 -تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(: 

  ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس 

 باشد، یادگیری دانشجو در پایان حضور داشته  اعم از پرسش و پاسخ ، در زمان تعیین شده کارآموزی کارآموزیحضور فعاالنه در : انتظارات

 کارآموزی

  در صورت نیاز با هماهنگی استاد کالسورود و خروج از  مجازها:

  نداشتن غیبت غیر موجهمحدودیتها: 

 شیمیایی،  حفاظت فردی و... از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، موادهای ایمنی توصیه

 فهرست منابع درسی
 ؛ کتب نوزادان نلسونکوریکولوم در شده معرفی منابع 

 اهداف درس:

 نوزادتقسیر آزمایشات ، دارودهی، TPNگاواژ، الواژ و نحوه ی ، نوزادنحوه ی معاینه فیزیکی ، نوزادنحوه ی گرفتن شرح حال 

تالالت سیستم عصبی بررسی اخ، بررسی اختالالت سیستم گوارشی و تدابیر پرستاری و درمانی، درمانی بررسی اختالالت تنفسی و تدابیر پرستاری و

 و تدابیر پرستاری و درمانی

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 -سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره71:  تخصصینمره،    0عمومی نمره:  10) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 -سایر موارد:

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه آموزشی

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

 - یالینی ، شرح حال نویسی نوزادمعاینه فیزیکی  -جلسه اول 1

 - بالینی TPNدارودهی و انجام پروسیجرهای گاواژ، الواژ،  -دوم جلسه 2

 - بالینی بیماری های نوزادبررسی  -جلسه سوم 3

ع اطالتوسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به  آموزشی،پایان، در زمان آغاز برنامه تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.



11 
 

 "هوالحق"

 NICUکارآموزی -ماماییگروه آموزشی 
 یک واحدبا احتساب  NICUکارآموزی                               گزارش کارموضوع: 

 1/7/99تا  29/6/99و از  24/6/99تا  22/6/99از *تاریخ کارآموزی: 

  13:88تا  8:88از ساعت  شیفت صبح*       پیوسته  8ترم *دانشجویان: 

 حضوری و بالینی  بصورت  برنامه کارآموزی:

اده شده، طبق برگه شرح حال آموزش دسالم از بیمار، نوزاد ، تشخیص نوزاد تشخیص بیماری های : مطالب آموزشی پایه مبتنی بر

را بطور مستقل بررسی  case نتایج را ثبت و ارائه نمایند، طبق آموزش داده شده ،حداقل یکحال بطور مستقل گرفته و   یک مورد شرح

ر اساس ب، باشد نوزاد  نموده ونتایج را ثبت وارائه نمایند، طبق آموزش داده شده قادر به آموزش به والدین درخصوص بیماری ومسائل 

 مناسب را تشخیص دهد . plan اس شرح حال و معاینه ،شرح حال و معاینه ، مشکالت مددجو را لیست نماید، بر اس

 ارائه تکالیف در قالب: پمفلت آموزشی،پرسش و پاسخ، بحث گروهی، آزمون در پایان هر دورهنحوه ی ارزشیابی: 

 گامهای آموزشی

 روش پیشین عنوان برنامه ها ردیف

 و شرح حال از مادر نوزادحضور بر بالین  شرح حال گیری 1

  حضور در بالین  نوزاد بیمار و تشخیص  نوزاد   معاینات 2

 بالین و آموزش چهره به چهره به مادرحضور در  آموزش ها  3

 های رشد در بالین و بخش، تفسیر منحنی رشد توضیح شاخص نوزاد بررسی رشد وتکامل 4

 در رابطه با بیمار بستری در بالین اقدامات تشخیصی و درمانی 5

 پاسخ و بحث گروهی در کالس درس بیمارستان توسط دانشجویانارائه تکلیف  6

 پرسش و پاسخ بر بالین بیمار و کالس درس پرسش و پاسخ  7

 حضوری آزمون پایان دوره 8

  :مشکالت

 با توجه به شیوع کرونا افزایش استرس دانشجویان در ارتباط با بیمار و بستر بیمار، کمبود تجهیزات 
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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 مامایی گروه آموزشی: 

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  : اورژانسعنوان واحد درسی

  ناپیوستهکارشناسی مقطع تحصیلی:  مجازی -کارآموزینوع واحد درسی: 

 ناپیوسته 1ترم  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز      

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7331 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 رشته تحصیلی:  مامایی راضیه مسیب نژادنام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی  تحصیلی: کارشناسی ارشدمقطع 

 03770501300شماره تماس: 
                      پست الکترونیک:

Razi.mou13@gmail. 

 دانشکده پرستاری مامایی زنجان   آدرس محل کار:

 :درستاریخ تدوین طرح  :روش برگزاری برنامه

 00/00/7338 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7338 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7338 

 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

  مراقبت زنان باردارنحوه ی  ،  ماماییموارد اوژانس  شناختکسب مهارتهای الزم جهت 
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 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 اورژانس های مامایی تشخیص  

 :حیطه روانی حرکتی 

 ارائه نمایند.حال بطور مستقل گرفته و نتایج را ثبت و   طبق برگه شرح حال آموزش داده شده، یک مورد شرح 

 طبق آموزش داده شده ،حداقل یک case .را بطور مستقل بررسی نموده ونتایج را ثبت وارائه نمایند 

 .بر اساس شرح حال و معاینه ، مشکالت مددجو را لیست نماید 

 ، بر اساس شرح حال و معاینه plan . مناسب را تشخیص دهد 

 

  عاطفیحیطه:- 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پاسخپرسش و  سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت کتاب / جزوه منابع الکترونیک

 بیمار واقعی استاندارد شدهبیمار  اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 -مرتبط با فراگیر(: تکالیف یادگیری) 
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  ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس 

حضور فعاالنه در کارآموزی اعم از پرسش و پاسخ ، در زمان تعیین شده کارآموزی حضور داشته  باشد، یادگیری دانشجو در پایان : انتظارات

 کارآموزی

  در صورت نیاز با هماهنگی استاد کالسورود و خروج از  مجازها:

  نداشتن غیبت غیر موجهمحدودیتها: 

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

 فهرست منابع درسی
 کتب نوزادان نلسون ،کوریکولوم در شده معرفی منابع 

 اهداف درس:

نحوه ی تشکیل پرونده، اسپکولوم گذاری، رگ دارودهی، بررسی مدارک مددجو ) سونوگرافی، آزمایشات(،  نحوه ی ، نحوه ی گرفتن شرح حال 

 و تفسیرآن. NSTگیری و خون گیری، انجام 

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 -سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره71:  تخصصینمره،    0عمومی نمره:  10) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 -سایر موارد:

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه آموزشی

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

 - یالینی  ، بررسی آزمایشات و سونوگرافی، تشکیل پروندهشرح حال نویسی -جلسه اول 1

 - بالینی و تفسیرآن. NSTاسپکولوم گذاری، رگ گیری و خون گیری، انجام   -جلسه دوم 2

 - بالینی اورژانس های ماماییبررسی  -جلسه سوم 3

ع اطالتوسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 "هوالحق"

 اورژانسکارآموزی -ماماییگروه آموزشی 
 یک واحدبا احتساب  اورژانسکارآموزی                               گزارش کارموضوع: 

 3/8/99از *تاریخ کارآموزی: 

 19:38تا  13:38از ساعت  عصرشیفت *       پیوستهنا 4ترم *دانشجویان: 

 حضوری و بالینی  بصورت  برنامه کارآموزی:

ا ثبت و حال بطور مستقل گرفته و نتایج ر  طبق برگه شرح حال آموزش داده شده، یک مورد شرح: مطالب آموزشی پایه مبتنی بر

را بطور مستقل بررسی نموده ونتایج را ثبت وارائه نمایند، بر اساس شرح حال و  case طبق آموزش داده شده ،حداقل یک نمایند.ارائه 

 مناسب را تشخیص دهد . plan معاینه ، مشکالت مددجو را لیست نماید، بر اساس شرح حال و معاینه ،

 بحث گروهی، آزمون در پایان هر دوره ارائه تکالیف در قالب: پرسش و پاسخ،نحوه ی ارزشیابی: 

 گامهای آموزشی

 روش پیشین عنوان برنامه ها ردیف

، رگ گیری و nst، انجام شرح حال گیری 1

 نمونه گیری و اسپکولوم گذاری

 شرح حال از مادرو  حضور بر بالین 

 بالین و آموزش چهره به چهره به مادرحضور در  آموزش ها  3

 در رابطه با بیمار بستری در بالین درمانیاقدامات تشخیصی و  5

 پاسخ و بحث گروهی در کالس درس بیمارستان ارائه تکلیف توسط دانشجویان 6

 پرسش و پاسخ بر بالین بیمار و کالس درس پرسش و پاسخ  7

 حضوری آزمون پایان دوره 8

  :مشکالت

 با توجه به شیوع کرونا افزایش استرس دانشجویان در ارتباط با بیمار و بستر بیمار، کمبود تجهیزات 

 

 


