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 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

ببخش   

 

 نفر 6  :فراگیران تعداد (6 ترکستانینعیمه اکبری   :نیمدرس/  مدرس خانوادگی نام و نام (1

 موزی بارداری طبیعی و غیر طبیعیآکار  :کامل طور به یکارورز/  یکارآموز دوره عنوان (7 مامایی  :آموزشی گروه (2

 واحد 5/4 : واحد تعداد (8 پزشکی  :دانشكده نام (3

 97 - 98نیمسال دوم   ی:کارورز/  یکارآموز مدت (9 مامایی   :فراگیران تحصیلی رشته (4

 درمانگاه ارسطو و داوران ی:کارورز /یکارآموز محل (10 کارشناسی :مقطع (5
 

 بخش الف

 سب مهارت و توانايي در كنترل و انجام زايمان طبيعي و شناخت موارد غير طبيعي  1-1ك :1هدف کلی دوره  .1
 

 : 2اهداف اختصاصی دوره •
 

 :3های یاددهیروش •
 

 :4های آموزش بالینیمکان •
 

 تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •
 

 :5نیروی انسانی مورد نیاز •
 

 : 6های ارزشیابیروش •
 

 هایی خواهند شد.اجد چه توانمندیپاراگراف نشان دهنده این نکته مهم است که دانشجویان پس از گذراندن این دوره ودر قالب حداقل یک  -1

 شود و در واقع انتظاراتی است که مدرس در پایان دوره از دانشجویان دارد. هدف کلی درس در قالب چند هدف اختصاصی بیان می -2

 های کوچک و ...(، تشکیل گروهTBL، روش آموزش مبتنی بر تیم )گیرد مانند: سخنرانی، بحث گروهی، روش مبتنی بر حل مسالهکار میهره بهایی که مدرس برای آموزش دوروش -3

 ، بیمارستان و ...خواهد بود. های بالینی، درمانگاهامل مرکز آموزش مهارتش -4

 شود نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی آنان ذکر شود. ا کارشناسان آموزشی استفاده مییها و می سایر گروهاز اعضای هیات عل ،های آموزشیکه مطابق با سرفصلدر صورتی -5

 شود.ز شیوه ارزشیابی پایان دوره در این بخش نوشته مییارزشیابی در طی دوه آموزشی و ن شیوه -6



 

  :1هدف کلی دوره  •

 كسب مهارت و توانايي در كنترل و انجام زايمان طبيعي و شناخت موارد غير طبيعي . 1

 كسب توانايي و انجام مراقبتهاي الزم از مادر و نوزاد . 2

 وارائه آموزش های الزم كسب كسب مهارتهاي الزم جهت ارائه مراقبت صحيح به زنان باردار مهارت در كنترل زائو بعد از زايمان. 3
 

 

 : 2اختصاصی دورهاهداف  •

 اهداف رفتاری
 در پايان دوره دانشجويان مامايي بايد قادر باشند :

 اهداف اين دوره كارورزي را بيان نمايد .     -1

 مسائل مورد نياز و تجهيزات و نحوه استفاده از آن در درمانگاه پره ناتال را شرح دهند.     -2

 قرار نمايند .ارتباط مناسب با زن باردار بر      -3

 باتوجه به عالئم حاملگي ) احتمالي، قطعي، حدسي(حاملگي را تشخيص دهند.     -4

 مورد شرح حال ثبت و ارائه نمايند. 10طبق برگه شرح حال پره ناتال از زن باردار      -5

 يند.زن باردار را بطور مستقل معاينه فيزيكي نما 10طبق برگه شرح حال پره ناتال حد اقل      -6

 زن باردار ارائه نمايند. 10مناسب براي  management بر اساس شرح حال و معاينه ، بطور مستقل     -7

 اتخاذ شده ،توصيه ها ، مشاوره ها و دستورات مناسب را به زن باردار ارائه نمايند. management براساس     -8

 مراجعات بعدي زن باردار را تعيين نمايند .     -9

 زن باردار درخواست نمايند. 10آزمايش هاي روتين بارداري را متناسب با سن حاملگي براي حد اقل -10

 روشهاي ارزيابي سالمت جنين در بارداري را توضيح داده و بتواند تفسير هر روش را انجام دهند.-11

 موارد غير طبيعي آزمايش هاي بارداري را تشخيص دهند .-12

 زن باردار انجام داده ونتايج آن را ثبت كنند. 10ور لئوپلد را بطور مستقل در مراحل مختلف مان -13

 زن باردار بطور مستقل سمع و نتيجه آن را ثبت نمايند. 10صداي قلب جنين را در  -14

 زن باردار ارتفاع رحم را بطور مستقل تعيين و با سن حاملگي تطبيق دهند . 10در  -15

 سونوگرافي در بارداري را تشخيص و توضيح دهند . موارد نياز به درخواست -16

 زن باردار به روش دقيق مادررا وزن نموده وبا وزن هاي قبلي مقايسه وسير تغيير وزن را تفسير نمايند . 10در -17

 ا تفسير نمايند .زن باردار به روش دقيق فشار خون را اندازه گيري نموده و با فشار خونهاي قبلي مقايسه و تغييرات آن ر 10در  -18

 زن باردار ، بهداشت و تغذيه دوران بارداري را آموزش دهند . 10حد اقل به  -19

 زن باردار در زمينه مشكالت شايع دوران بارداري مشاوره دهند . 10حد اقل به  -20

 آموزشزن باردار داروهاي دوران بارداري را با نظارت تجويز نموده، به بيمار  10حد اقل در  -21

 داده و در پرونده ثبت نمايند .

 زن باردار عالئم شروع زايمان را آموزش دهند . 5حد اقل به  -22

 زنان باردار در معرض خطر را شناسايي نمايند . -23

 حاملگي هاي پر خطر را تشخيص دهند . -24

 زن باردار عالئم خطر دوران بارداري را آموزش دهند . 10حد اقل به  -25

 اطالعات را طبق اصول صحيح در پرونده مادر ثبت نمايند . -26



 سخنرانی ، بحث گروهی ، روش مبتنی بر حل مساله ،  :3های یاددهیروش •

 در مورد تئوری هر روند درمانی سخنرانی  -

 تشویق به مشارکت دانشجویان و بحث گروهی   -

 در ابتدا توسط مربی با توضیحات کامل و سپس همراهی با دانشجو در انجام پرو سیجر و در نهایت نظارت دقیق و انجام مستقل دانشجو  انجام عملی هر پروسیجر -

 ) بررسی انجام هر پرئسه درمانی و مراقبتی (ارزشیابی طبق طرح درس بارداری  -

 فعالیت فراگیر  -

 داوران و ارسطو  درمانگاه :4های آموزش بالینیمكان •

 ی پرسنلرو همكا –ماسک و دستكش  – وزنه و..  –فشار سنج  –گوشی  -سونی کیت –درمانگاه ) تخت  تجهیزات تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •

 :5نیروی انسانی مورد نیاز •

 : 6های ارزشیابیروش •

  . گیرد انجام زیر موارد اساس بر دانشجویان ارزشیابی

 نمره 10                                                  بهداشت و حضور به موقع ( رعايت مقررات و نظم ،1

 نمره 20                                                                       ( حضور فعال و انجام وظايف روزانه2

 نمره 10                                                          ( ارائه كنفرانس و شركت در بحث هاي گروهي3

 نمره 10                                                   ( برخورد صحيح با بيمار ، مربي، پرسنل و همكاران4

 نمره 25                                         شرح حال ومعاينه ارائه شده( 5( ارزشيابي دانشجويان )از 5

 نمره 25                                                                    امتحان باليني آخرين روز كار آموزي( 6


