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 ................... :پرستاری و مامایی دانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  کارورزی بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی  عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  کارورزید درسی: نوع واح

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

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز      

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

آسیب 

 -شناسی

فیزیولوژی 

 و آناتومی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی:  ساناز فیاضینام و نام خانوادگی: 

 مربی رتبه علمی:  ارشد  مقطع تحصیلی: 

 03718172100شماره تماس: 
                                پست الکترونیک:

sanazfaiiazi@gmail.con 
 

 زنجان شهرک کارمندان انتهای بلوار مهدوی دانشکده پرستاری و مامایی طبقه دوم دفتر مجله   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 00/00/7938 
 جامعه: بازنگری بر اساس نیاز

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7938 
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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

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

  شناختی:حیطه 

 .با حرفه مامایی و تعریف ماما و وظایف و مسئولیتهای مامایی آشنا شوند 

 .شاخص های بهداشتی مهم در سنین باروری را نام ببرد 

 .نقش ماما در ارتقاء شاخص های بهداشتی جامعه را توضیح دهد 

 .با آناتومی دستگاه تناسلی و انواع لگن آشنا شوند 

 چرخه سیکل قاعدگی عادی و منتهی به حاملگی آشنا شوند. با فیزیولوژی دستگاه تناسلی و 

 .تغییرات آناتومیک ناشی از بارداری را در رحم  بیان نماید 

 .تغییرات آناتومیک ناشی از بارداری را در دهانه رحم بیان نماید 

 .تغییرات تخمدان در بارداری را مطابق با منبع توضیح دهد 

 ی را به طور کامل در سیستم تناسلی و ادراری توضح دهد.تغییرات فیزیولوژیک ناشی از باردار 

 .تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بارداری را به طور کامل در سیستم قلبی عروقی توضح دهد 

 .فیزیولوژی سیستم تنفسی را درافراد باردار با زنان غیر باردار مقایسه نماید 

 ییرات پاتولوژیک آن تشخیص دهد.تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بارداری در پوست را از تغ 

 .فیزیولوژی النه گزینی جنین و زمان آن را توضیح دهد 

 .مراحل رشد و تکامل جفت را منطبق بر کتاب توضیح دهد 

 .مراحل مختلف رشد و تکامل جنینی را به طور کامل توضیح دهد 

 .اجزاء مراقبتهای قبل از تولد را در مراحل مختلف بارداری توضیح دهد 

 مراقبتهای قبل از تولد را در سه ماهه اول ، دوم و سوم با هم مقایسه نماید.    اهداف 

 .مراقبتهای قبل از بارداری را در حاملگی های پرخطر توضیح دهد 

 .نقش ماما در انجام مشاوره ی قبل از بارداری را توضیح دهد 

 .آشنایی با عالئم خطر و عالئم غیر طبیعی حاملگی 

 یری مادر و تغذیه در بارداری.آشنایی با جدول وزن گ 

 .آشنایی با کالسهای آمادگی و خوشایند سازی بارداری و زایمان 

 آشنایی با نظر اسالم در مورد لقاح و دوران بارداری 

 :حیطه روانی حرکتی 

 .اهداف این دوره کارورزی را بیان نماید 

 اتال را شرح دهند.مسائل مورد نیاز و تجهیزات و نحوه استفاده از آن در درمانگاه پره ن 

 .ارتباط مناسب با زن باردار برقرار نماید 

 .با توجه به عالئم حاملگی )احتمالی، قطعی، حدسی( حاملگی را تشخیص دهند 
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  مورد شرح حال ثبت و ارائه نمایند. 01طبق برگه شرح حال پره ناتال زن باردار 

  ستقل از نظر روانی و اجتماعی ارزیابی و معاینه فیزیکی )ازحیث  زن باردار را به طور م 01طبق برگه شرح حال پره ناتال حداقل

 بیماری های داخلی جراحی در بارداری شامل انواع بیماری قلبی، دیابت، عفونت ادراری و ...( نمایند.

  ی( را انجام دهد.مورد معاینات کامل فیزیکی اعضای مختلف بدن )قلب، ریه، تیروئید، آنمی ،کلیه، پستان، اندامهای تحتان 01حداقل 

  بر اساس شرح حال  و معاینه، به طور مستقلmegtgenent  زن باردار ارائه نمایند. 01مناسب برای حداقل 

  بر اساسmegtgenent .اتخاذ شده، توصیه ها، مشاوره ها و دستورات مناسب را به زن باردار ارائه نمایند 

 .مراجعات بعدی زن باردار را تعیین نمایند 

 زن باردار درخواست نمایند. 01ای روتین بارداری را متناسب با سن حاملگی برای حداقل آزمایش ه 

  خانم باردار را انحام دهد. 01تشکیل پرونده باداری و درخواست آزمایشات روتین یا الزم حین بارداری برای حداقل 

 وش را انجام دهند.روش های ارزیابی سالمت جنین در بارداری را توضیح داده و بتواند تفسیر هر ر 

 .موارد غیر طبیعی آزمایش های بارداری را تشخیص دهند 

 .مراحل مختلف مانور لئوپولد را به طور مستقل انجام داده و نتایج آن را ثبت نمایند 

  زن باردار به طور مستقل سمع و نتیجه آن را ثبت نمایند. 01صدای قلب جنین را در 

  طور مستقل تعیین و با سن حاملگی تطبیق دهند.زن باردار ارتفاع رحم را به  01در 

 .موارد نیاز به درخواست سونوگرافی در بارداری را تشخیص و توضیح دهند 

 0  نوبت 0تاU/A , U/C  .درخواست نماید 

 0  مورد سونوگرافی درخواست دهد. 0تا 

  0  دومورد  0تاNST  .انجام دهد 

   زن باردار به روش دقیق فشار خون را اندازه گیری نموده و با فشار خون های قبلی مقایسه و تغییرات آن را تفسیر نمایند. 01در 

  زن باردار، بهداشت و تغذیه دوران بارداری را آموزش دهند. 01حداقل به 

  زن باردار در زمینه مشکالت شایع دوران بارداری مشاوره دهند. 01حداقل به 

  زن باردار به روش دقیق مادر را وزن نموده و با وزن های قبلی مقایسه و سیر تغییر وزن را تفسیر نمایند.  01در 

  زن باردار دارو های دوران بارداری را با نظارت تجویز نموده، به بیمار آموزش داده و در پرونده ثبت نمایند. 01حداقل در 

  ن را آموزش دهند.زن باردار عالئم شروع زایما 1حداقل به 

 .زنان باردار در معرض خطر را شناسایی نمایند 

 .حاملگی های پرخطر را تشخیص دهند 

  زن باردار عالئم خطر دوران بارداری را آموزش دهند. 01حداقل به 

 .اطالعات را طبق اصول صحیح در پرونده مادر ثبت نمایند 

 

 

  عاطفیحیطه: 

  ان در دانشجو ایجاد شود.احساس مسئولیت  نسبت به بیمار و همراه 

  انگیزه کافی جهت مطالعه و یادگیری بیشتر با هدف خدمت به مددجویان در دانشجو ایجاد شود 
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 روش های تدریس

 ایفای نقش 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:

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

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده 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)اری آموزشمکان برگز
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

م پروسیجرها بدون حضور مربی، مطالعه کافی حضور  به موقع، رعایت یونیرم ،  همکاری در اجرای پروسیجر ها ، عدم انجا: انتظارات

 متناسب با هر بخش 

 دقیقه ای در ساعت تعیین شده توسط مربی 02استراحت : مجازها

 تلفن همراه  در بخش  و کالس یا مورنینگ محدودیتها:

  

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

 استفاده از ماسک و شیلد و کاورال در طول کارورزی به دلیل شیوع کرونا الزامیست  -1
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... 

 

 فهرست منابع درسی

  

 روش ارزشیابی

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

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره70:  صصیتخنمره،    2 عمومینمره:  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:
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات ، بالینی(مکان آموزش )مجازی عنوان جلسه 

1 

و طرح درس به آشنایی با اهداف کارورزی و ارائه آیین نامه 

 دانشجویان 

مرور تکنیک های انجام زایمان طبیعی و روتین های بلوک 

 زایمان و نحوه بررسی سیر لیبر 

 در تمامی جلسات کارورزی  

در ابتدای شیفت راند کامل بخش انجام 

لیست خواهد شد و دانشجویان موظفند 

کامل بیماران بخش را به همراه شرح 

حال مختصری از آنها تهیه نمایند . پس از 

راند بخش به هر دانشجو به نسبت بیماران 

موجود، بیمار داده خواهد شد تا تمام 

مراقبت های آن را تا پایان کارورزی به 

عهده بگیرد . تمام مراقبت های می 

بایست در حضور مربی و با هماهنگی 

 باشد. مربی 

در صورت وقوع زایمان تنها یک نفر 

عامل و اد در اتاق زایمان حضور یافته و 

 بقیه دانشجویان بر سر بیماران خود هستند 

درپایان کارورزی همه جمع شده و هر  

کس گزارشی از بیماران خود را جهت 

آشنایی و یادگیری دوستان خود ارائه 

داده و مربی توضیحات تکمیلی در رابطه 

سیر تشخیص و درمان را می بایست با 

 ارائه دهد 

 بالینی مرور مراقبت های الزم و نحوه اداره بیمار مبتال به پره ترم 0

 بالینی مرور مراقبت های الزم و نحوه اداره بیمار مبتال به دیابت  3

4 
مرور مراقبت های الزم و نحوه اداره بیمار مبتال به تاخیر رشد 

 داخل رحمی 

 بالینی

 بالینی مرور انواع دیستوشی ها و نحوه تشخیص و اداره آنها  5

6 

بیماران  بخش و آموزش  NST ,tocoبررسی پارتوگراف ها و 

 تفسیر آن 

 بالینی

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 


