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 بخش الف:
مرتبه علمي:  استاديار                                                نام و نام خانوادگي مدرس: دکتر سکینه طاهرخاني                آخرين مدرك تحصیلي:   دکتری تخصصي       رشته تحصیلي: بهداشت باروری

   رشته تحصیلي فراگیران:   مامايي                                 مقطع:  کارشناسي                                                               گروه آموزشي:مامايي              نام دانشکده:   پزشکي          

 تعداد واحد:  اواحد                            ت و کاربرد آن در مامایيکارآموزی در عرصه مدیرینفر                        عنوان دوره کارآموزی / کارورزی  به طور کامل:  5تعداد فراگيران:  

بخش های مختلف بيمارستان طالقاني نظير ليبر، جراحي زنان، پس از محل کارآموزی/ کارورزی:                   دقيقه استراحت( 15ساعت همراه با  6روز )روزانه  9مدت کارآموزی / کارورزی:   

 97-98سال تحصیلي: نیمسال دوم                            تر پرستاری زایمان و دف

 بخش ب(: 

 :    1 هدف کلی دوره 

و انجام وظایف مدیریتي در بخش های مربوط به مامایي نظير ليبر، زایمان، پس از زایمان و دفاتر مدیریتي در حرفه مامایي ، اجزا و اصول آن دانشجو با مفهوم مدیریتپس از گذراندن این دوره 

به مراجعين را  خدمات مامایيو مي تواند با بهره گيری از اصول مدیریت در موقعيت های مدیریتي در بخش های مرتبط با مامایي، شرایط محيط کار مامایي و کيفيت ارائه بيمارستان آشنا مي شود 

 ارتقاء دهد.

 :       2اهداف اختصاصی دوره   

                                                           
 .هایي خواهند شد.در قالب حداقل یک پاراگراف نشان دهنده این نکته مهم است که دانشجویان پس از گذراندن این دوره واجد چه توانمندی-1

 واقع انتظاراتي است که مدرس در پایان دوره از دانشجویان دارد. هدف کلي درس در قالب چند هدف اختصاصي بيان مي شود و در  -2



 انتظار مي رود در پایان دوره دانشجو بتواند:

 بشناسد و از شرح وظایف آنها مطلع باشد را پرسنل شاغل در بخش اعم از پزشک، ماما، پرستار، بهيار، خدمه و ... .1

 همراهان بيمار برقرار نماید. رابطه مناسب با پرسنل شاغل در بخش، دانشجویان، بيمار و .2

ها و تاریخ جاگذاری آنژیوکت، سرم، سوند و با فرایند تحویل دادن و تحویل گرفتن بيماران آشنا باشد و در حين فرایند تحویل دادن و تحویل گرفتن بيماران به وضعيت سالمت عمومي آن .3

 .توجه نمایددر آنها ... 

 وسایل و تجهيزات بخش از جمله تجهيزات داخل هر اتاق، ترالي اورژانس و یخچال دارو آشنا باشد.با فرایند تحویل دادن و تحویل گرفتن  .4

 برنامه روزانه بخش از جمله برنامه تقسيم کار پرسنل را تنظيم و ثبت نماید. .5

 در راند پزشک و پرستار حضور یابد. .6

 کليه دستورات پزشک اعم از دستورات دارویي را در کاردکس وارد نماید .7

 کارت دارویي را تنظيم نماید .8

 از وضعيت بخش از نظر تعداد پرسنل، بيمار، تخت خالي و ... مطلع باشد. .9

 پيگيری درخواست ها نظير مشاوره ها و آزمایشات را انجام دهد .10

 فرایند ترخيص و پذیرش بيماران را بداند .11

 با فرایند چگونگي اعزام بيماران آشناباشد .12

 همراه بيمار را بداندفرایند آموزش به بيمار و  .13

 با چارت تشکيالتي بيمارستان، قوانين و مقررات بخش آشنا باشد .14

 گزارش دهي روزانه به صورت کتبي و شفاهي را به طور صحيح انجام دهد .15

 از سيستم حفاظتي و امنيتي بخش و چگونگي کنترل آنها آگاه باشد .16



 آمار روزانه بيماران و ليست غذایي آنها را تهيه نماید .17

 اری مناسب با کل بخش در شرایط مقتضي داشته باشدهمک .18

 از فعاليت های مرتبط با نظافت بخش و کنترل عفونت آگاه باشد .19

 مشکالت بخش را تشخيص داده و راه حل های مناسب ارائه نماید .20

 تنظيم نمایدبرای یک ماه برنامه کاری ماهانه پرسنل را  .21

   ايفای نقش و بحث گروهي پاسخ،سخنراني، پرسش و :        3روشهای یاددهی     

 بخش های مختلف بيمارستان طالقاني نظير ليبر، جراحي زنان، پس از زایمان و دفتر پرستاری:      4مکان های آموزش بالینی  

ت از بيماران نظير ساکشن، اکسيژن تجهيزات مورد نياز در مراقبتسهيالت و تجهيزات  مورد نياز در بخش ها موجود است نظير ترالي اورژانس، :   تسهیالت و تجهیزات  مورد نیاز برای دوره  

 و ...

           در مواقع لزوم از همکاری سرپرستاران، سوپروایزرها و پرسنل بخش ها استفاده مي شود:    5نیروی انسانی مورد نیاز

 ارزشیابي آغازين به صورت پرسش و پاسخ: 6ارزشیابی هایروش

 ی مربوطهو انجام مراقبتها انجام تکالیف  محوله  ارائه کنفرانس،به صورت حضور فعال و مداوم در بخش و پاسخ به سواالت، ارزشیابي تکويني 

 در پايان دوره شفاهيارزشیابي پاياني با سواالت و 

                                                           
 های کوچک و ...( ، تشکيل گروهTBLروشهایي که مدرس برای آموزش دوره بکار مي گيرد مانند : سخنراني ، بحث گروهي ، روش مبتني بر حل مساله ، روش آموزش مبتني بر تيم ) -3

 های باليني ، درمانگاه ، بيمارستان و ...خواهد بود. مرکز آموزش مهارت شامل  -4

 ها و یا کارشناسان آموزشي استفاده مي شود نام و نام خانوادگي و مدرک تحصيلي آنان ذکر شود.های آموزشي از اعضای هيات علمي سایر گروهدر صورتيکه مطابق با سرفصل -5

 ارزشيابي  پایان دوره  ، در این بخش نوشته مي شود. وره آموزشي  و نيز شيوه  ددر طي ارزشيابي شيوه  - 6



 منابع: همان منابع درس نظری


