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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 جراحی  و داخلی های بیماری کارآموزی عنوان واحد درسی:
پرستاری و  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 مامایی رشته تحصیلی: کارآموزی واحد درسی: نوع

 ناپیوسته کارشناسی ع تحصیلی:قطم کارورزی: 1 کارآموزی:  عملی:  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی:  کارآموزی:  عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    4 1جراحی  و داخلی های بیماریپیشنیاز:    کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی: سودابه نیرومند نوادگی:نام و نام خا

 مربی رتبه علمی: کارشناس ارشد مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 84233420333 تماس: شماره
s.niroomand.1984@zums.ac.ir 

    مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، گروه گاوازنگ، محل کار:

   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 نیرومند سودابه

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  44/11/97 ترکیبی مجازی حضوری

     44/06/1398  

 اهداف آموزشی

 هدف کلی:

باشد داشته را باردار زنان بویژه ریبیما و سالمت هنگام در انسان حاالت تشخیص اساسی نیازهای شناخت توانایی دانشجو. 

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

 کسب را وی از الزم اقدامات انجام جهت مناسب تصمیم اخذ توانایی و بیمار احتیاجات و مشکالت تشخیص توانایی باید دانشجو .1

 .کند

 هنگام در قانونی و اخالقی و علمی موازین رعایت به بودن پایبند و ای حرفه های محدودیت و ها مسئولیت بتواند باید شجودان .2

 منظوور به خدمات ارائه

 ..دهد تشخیص را آنها سالمت تامین کودک و مادر جان جان حفظ .3

 

 :حیطه عاطفی 

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

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

 در زمان ارائه مطالب و کار عملی، عالقمندی نشان داده و مشارکت فعال دارد. .3

 در ارائه تکالیف و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود.  .4

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 به کار گیرد. همکالسی ها و همکاراندر ارتباط با  بالین بیماردر  مطالب آموخته شده .4

 روش های تدریس:

ایفای                                                                                                                                                                         یکار بالین                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               مشاهده

                      شبیه سازی شده             بیمار                                                                           کارگاه آموزشی                                                                                   نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        نقش
Bedside teaching                                  
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 سایر) بنویسید(:   

 مواد و وسایل آموزشی:

 پرونده بیمار

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  

 ی) بعد تدریس(:تکالیف یادگیر

 درباره موضوعات تعیین شده بحث گروهی  
 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

اراموزی، حضور فعال در کاراموزی، تحویل به موقع تکالیف تعیین شده، رعایت اصول بعداشتی و آسپتیک، کحضور به موقع در انتظارات: 

 رستانارعایت پوشش و لباس فرم مصوب بیم

  استادبا هماهنگی  در صورت نیاز کالساز  روجورود و خ: مجازها

  کالس، نداشتن غیبت غیر موجهدر  موبایل عدم استفاده از محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:
 هاریسون طب. 1

 سیسیل طب 2.

 )چاپ آخرین( ویلیامز زایمان و بارداری .3

 

  نمره(: 02دی نمره ) از بارم بن

 می باشد(. 20، برابر02) نمره قبولی از    

ارزشیابی پیشرفت مهارتهای 

: بالینی بر اساس فرم ارزشیابی

ارزشیابی عمومی بر اساس چک 

حضور و غیاب،رعایت اخالق )لیست
 نمره 4 :انجام تکالیف و وظایف محوله
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 نمره 6:و مقررات نمره 8

   4 :هاییامتحان کتبی و بالینی ن

  :موارد سایر

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

 فعاليت دانشجو برنامه اموزشي روزانه

آشههیی ب  ههی ل ههرلم زههی آح ه    ییهه   ل هشهه ی ب    جلسهها ل   

   ییحا   ه    هلیا

  آشیی ب  ی   حی ستین 

  آشیی ب  ی حق  لت   ت ن  خش 

     لجتحهییب   ح        گ فتن ش ح یهی    ل ه هی ب   لیهب

 حعی یا ف ه کب   حی 

  لیجیم آهح ن    ر  جهت تع  ن ح هلن لطیلعیت رلیشج  ین 

 گ فتن  ک ش ح یی  ت سط ح  ب 

  

   حی   ح    ل رلم   آشیی شرن  ی پ  یر 

 ح  ب حطیلعا ح ییث تع  ن شر  ت سط 

 تی یهم جلسا ر م 

 مربی نظارت با جودانش توسط اجتماعی و روانی ارزیابی و حال شرح گرفتن

توسط )سیستمیک معاینه مادر، حیاتی عالئم کنترل ( فیزیکی معاینات انجام 

 دانشجو

جراحی و داخلی اورژانسهای درمان و اداره مشاهده و تشخیص  

 آزمایش تفسیر

 

  

 

  یرگ    ش    گ فتن ش ح یی    حی     

  حعی ییت ف ه کب ل ه ی ب   لیب   لجتحییب   

 ک ش ح یی گ فتن   

 و تشخیص ارایه و حال شرح گرفتن

 :بارداری در مراقبت و درمان

 شایع های جراحی و داخلی بیماریهای
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