
 

 

  

  

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات  

 بهداشتی درمانی ایران

 ی معاونت آموزش 

 ی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 ریزی آموزشیه واحد برنام  

 « بالینی چارچوب طراحی »طرح دوره

 ویژه دوره های کارآموزی/ کارورزی

  

 اطالعات درس: 

   كارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي   کارورزی:عنوان دوره کار آموزی/ 

 بيمارستان اكبر آبادي نام بیمارستان/ مرکز بالینی:  

 زايمانبلوک  نام بخش/ گروه:  

 سيده بتول حسن پور ازغدي مسوول آموزش:  

    روز  10طول دوره: 

های  ضروری است هر یک از بخش های بالینی دوره پزشکی عمومی طرح دوره مربوط به برنامه آموزشی مصوب را با توجه به توانمندی  نکته:

   رورزی در طرح دوره  بیان نماید.ا حاصل از گذراندن دوره کارآموزی/ ک

 

 اطالعات مدرسين دوره:   

 سيده بتول حسن پور ازغدي اعضاء هیات علمی مدرس در دوره: 

 09155031928:  آموزش دورهل ئواطالعات تماس مس

 بيمارستان اكبر آباديمحل کار:  

 hasanpoorbatool@yahoo.comنشانی پست الکترونیک: 

 



 

 

  

 توصيف كلي درس  

در طول این کاراموزی، دانشجو توانایی اداره و انجام زایمان های طبیعی را افزایش می دهد و قادر به تشخیص زایمان   ✓

 های طبیعی از غیر طبیعی خواهد شد.  

 در طول این کاراموزی، دانشجو اداره و مراقبت از مادر و جنین را در بارداری و زایمان های عیر طبیعی فرا می گیرد.  ✓

خون ، دانشجو توانایی خود را در اداره مرحله بعد از زایمان و کنترل مادر از نظر مواردی مثل  این کاراموزیدر طول   ✓

 و ..... افزایش می یابد.  ریزی

 در طول این کاراموزی دانشجو یاد می گیرد که خوشایند سازی لیبر و زایمان را برای مادران فراهم کند.  ✓

  

 

 : (Expected Learning Outcomes)پيامدهاي يادگيري مورد انتظار  

 در پايان دوره انتظار است دانشجو:

دانش کافی در مورد روند اداره لیبر و انجام زایمان طبیعی، همچنین تشخیص زایمان غیز طبیعی و مراقبت از مادر و جنین   - 

 در زایمان های غیر طبیعی را کسب کند. 

 زایمان فیزیولوژیک و تالش برای خوشایند سازی زایمان در او ایجاد شود.  نگرشی مثبت به -

. مهارت مراقبت از مادر  را به طور کامل کسب کند  و مراقبت و توجهات بعد از زایمان  زایمان طبیعی  ،مهارت اداره و کنترل لیبر  -

 و جنین را در زایمان های غیر طبیعی را بدست آورد. 

 : (Must Know and Must Do)يادگيري متناظر با پيامدهاي يادگيري  - فعاليت هاي ياددهياهم  

 در خانم باردار طبیعی و بدون عارضه -. گرفتن شرح حال و ارزیابی روانی1

 یحمبتال به بیماری های داخلی و جرااجتماعی در خانم باردار  -گرفتن شرح حال و ارزیابی روانی. 2

و انجام اقدامات مناسب    FHRکنترل لیبر )انجام معاینات، مانورهای لئوپلد، کنترل انقباضات، کنترل مانیورینگ خارجی  . اداره و  3

 .......( در زایمان های طبیعی و غیر طبیعیکمک به تسکین درد، اداره اینداکشن یا اگمنتیشن،و به موقع و 

 طبیعی طبق اصول زایمان فیزلوژیک . تشخیص به موقع زایمان و انجام زایمان 3

رسیدگی به نوزاد بعد از زایمان با توجه به نکات صحیح آموزشی اصول تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی بعد از  -4

 بین مادر و نوزاد(  ATTACHMENTو  BOUNDING) برقراری  زایمان



 

 

  

 زایمان جفت و معاینه ی کامل آن حیح. انجام ص5

 ترمیم اپی زیو تومی و پارگی و مراقبت های قبل، حین و بعد از ترمیم. -5

 و ثبت دقیق گزارش آن  و دادن آموزش های الزم به مادر کنترل صحیح و دقیق مرحله چهارم زایمان .6

   :(Competency)اهداف كلي/ محورهاي توانمندي  

  در بخش زایمان  caseلیبر و انجام زایمان و نیز مراقبت های بعد از زایمان در موارد طبیعی و موارد  رسیدن به مهارت اداره    -

     :(Core Competency)  اهداف اختصاصي/ زيرمحورهاي هر توانمندي 

ی )حاملگی  حداخلی و جرااجتماعی در خانم باردار مبتال به بیماری های    -شرح حال و ارزیابی روانیتحویل گرفتن زائو و گرفتن    -

 قبلی، فعلی، سوابق طبی، جراحی و خانوادگی( 

 تشخیص پر خطر و کم خطر بودن زائو، لزوم برقراری راه وریدی و نوع سرم، معاینه عمومی -

 و سرعت عمل  در انجام امور اولویت بندیو  یراجرای دستورات پزشک و اقدامات ضرو -

 تشخیص احتمال وجود مشکلانجام صحیح مانورهای لئوپلد و   -

   لگن  معاینه  انجام صحیح  -

بررسی مثانه مادر و نحوه تخلیه  ،  توانایی در برقراری راه وریدیشامل    طراحی و اجرای مراقبتها و نیازهای زائو در مرحله اول-

پاکیزگی محیط و ایجاد  ،  بودن یا تغذیه مناسب  NPO،و ...(مناسب برای مادر )توانایی بررسی راه رفتن    Positionاتخاذ  ،  آن

زائو برای  مناسب  بهداشتی  ادرار(،  وضعیت  و  خون  نمونه  )گرفتن  الزم  آزمایشات  انجام  از     ،بررسی  استفاده  به  نیاز  بررسی 

 زایمانیداروهاجهت تسریع و تسهیل زایمان و کمک به کاهش درد زایمان و اجرای صحیح آنها با توجه به فاز  

 / تشخیص اختالالت آن و انجام اقدام مناسب در مواقع زجر جنینی( FHRارزیابی جنین ) کنترل  -

رزیابی انقباضات )نحوه کنترل، تشخیص متناسب بودن آن با فاز زایمان، تشخیص اختالل انقباضی و اقدام مناسب در دیستوشی ا  -

 های انقباضی( 

روش  - سایر  اجرای  و  استفاده  به  )نیاز  زایمان  درد  کاهش  به  کننده  کمک  و  ههای  ماساژ،آرامسازی  مشوقانه،   مکاری 

 سایکوپروفیالکسی، تمرینات تنفسی، پوزیشن های آلتراناتیو،داروها و...( 

 آموزش به زائو و برقراری ارتباط کالمی    -

 سریع با اکسی توسین و.... ارزیابی پیشرفت زایمان با بررسی توالی معاینات لگنی، تشخیص نیاز به آمنیوتومی و ت -

 خاص آن Managementتشخیص موارد غیر طبیعی و   -



 

 

  

اینداکشن )بررسی اینداکشن، مهارت در تنظیم و کنترل قطرات با توجه به دستور پزشک یا میزان مجاز براساس شرایط زائو    -

 و منایع علمی و اقدام مناسب در صورت وجود درد مناسب و یا اختالل در روند کار( 

 و یا پارگی خودبخود پرده ها    ROMمهارت در انجام آمنیوتومی و اجرای اقدامات مناسب پس از    -

 بررسی زمان آماده کردن زائو برای زایمان  -

  طراحی و اجرای مراقبتها و نیازهای زائو در مرحله دوم -

  توانایی در برقراری ارتیاط با عامل کمکی و دادن دستورات الزم به وی - 

قرار دادن نوزاد   و  نحوه خروج نوزاد  ،  نحوه خروج شانه ها  ،  انجام چرخشهای الزم  -،  نحوه کنترل پرینه و کمک به خروح سر  -

  روی بدن مادر

  طراحی و اجرای مراقبتهای الزم برای نوزاد  -

  توجه به آمادگی شرایط محیطی و ابزاری جهت مراقبت از نوزاد  - 

  شان خیس و پوار کردن در صورت نیاز خشک کردن نوزاد، تعویض  - 

توجه به تغییرات فاز انتقال در نوزاد )سیستم تنفسی، بررسی رنگ پوست، اقدامات الزم جهت کاهش استرس سرما، اکسیژن   -

  شدن شرایط نوزاد( stableتراپی و در نهایت کمک به 

  تعیین آپگار در دقیقه اول و پنجم، تشخیص نیاز به احیا   - 

  به مادر و برقراری ارتباط با وی )بررسی عالیم جدا شدن جفت و توجه به خونریزی مادر( توجه - 

  معاینه سطحی نوزاد  -  

  eyes to eye.skin to skin.rooming inاجرای طرح  - 

  نحوه انتقال نوزاد از اتاق زایمان برای وزن گیری   -

 زایمان 3 مرحله مراقبتهای اجرای و طراحی – 

   نمونه گیری خون از بند ناف در صورت نیاز  -

  تکنیک مناسب برای خروج جفت و پرده ها  - 

  معاینه سطحی جفت -  

  به کمک عامل  کمکی   4دستور اولین خط کنترل عالیم حیاتی و شرایط زائو در مرحله  - 



 

 

  

اقدام مناسب جهت برطرف کردن آن    3تشخیص موارد غیر طبیعی مرحله    - ....(و  )تاخیر در کنده شدن جفت،خونریزی و 

 ماساژ رحم و شستشوی بعد از زایمان  - 

  تعویض شان و کنترل پرینه از نظر پارگی و ایجاد راحتی یرای مادر  - 

 ترمیم قسمت های مختلف اپی  - 

   رعایت استریلیتی در تمام مراحل زایمان -

    انتخاب شده:يادگيري از نظر رويکرد آموزشي  - روش هاي ياددهي  5

 رويکرد مجازي  

   کالس وارونه 

   یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

    یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)   

  یادگیری مبتنی بر سناریوی متنی 

  ببرید:........................................................... سایر موارد    نام    

 رويکرد حضوري    

 

 ( پرسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی  و) سخنرانی تعاملی...    

   ایفای نقش 

  یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)   

یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL)   

    یادگیری مبتنی بر سناریو 

ن(تدریس توسط همتایا) استفاده از دانشجویان در تدریس 

  .....................................................................:سایر موارد                   نام ببرید 

  

 رويکرد تركيبي 

 رود.   حضوری، به کار می های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و ترکیبی از روش

   ....................  لطفا نام ببرید

  



 

 

  

  وظايف و مسووليت هاي كارآموزان /كارورزان در دوره هاي باليني

 که توسط اساتید متخصصین زنان و رزیدنت ها اجرا می شود. راند بخش در شرکت -

 مراحل اول تا چهارم لیبر   management انجام   - 

 . باال بردن دانش نظری با توجه به تکالیفی که استاد برای دانشجویان مشخص می کند -

 کاهش و در نهایت حذف نقاط حذف مهارت های بالینی با کمک استاد و تالش دانشجو  -

 مان فعالیت دارند. برقراری ارتباط موثر با مادر، همکالسی ها، استاد و سایر افراد ی که در بلوک زای -

 حضور در بخش با پوشش استانداردی که دانشگاه مشخص کرده است. -

 كارآموزان/ كارورزان:روش ارزيابي  

ارزیابی تکوینی در کل دوره انجام می شود. یک ارزیابی تراکمی به شکل نظری نیز در پایان دوره     :ذكر نوع ارزيابي ▪

 انجام خواهد شد. 

 

 سهم ارزشيابي هر نوع/ روش در نمره نهايي كارآموز/ كارورز ▪

 نمره  75ارزیابی تکوینی: %

 نمره  %25ارزیابی پایانی: 

 روش ارزيابي كارآموز/ كارورز 

و با توجه به ماهیت کارورزی در عرصه، تشریحی است. که همان ارزیابی   کتبی صورت به  نظری موضوعات در ارزشیابی . شیوه1

 پایانی در نظر گرفته شده است. 

 باشد.  میGlobal rating form اساس بر کار محیط در ارزشیابی . 2 

  :منابع

 .  امزی لیو مانیو زا یباردار -1

 .  لزیما  ییدرسنامه ماما  -2

 ججر.   نی,کارولبزی,جان ام کریهلن وارن  : سنده ی. نوی وارن ییماما -3

 اداره سالمت مادران ت،یوزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمع -سالمت مادران افتهی ادغام  یمراقبت ها -4

وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و   مان،یدرد زا ییدارو ریغ  ی و ارائه روش ها یعیطب مانیانجام زا یکشور یراهنما -5

 اداره سالمت مادران ت،یجمع



 

 

  

وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و   - دوستدار مادر  یها  مارستانیب مان،یو زا یی ارائه خدمات ماما یکشور یراهنما -6

 اداره سالمت مادران ت،یجمع

7. High Risk Pregnancy: Management Options. . 

 
8. Maternity Nursing books 

 
 

 

 

   
  
  
  
  
  
  

   



 

 

 

 برنامه زمان بندی هفتگی دوره كارآموزی/ كارورزی:

 . يک روز در هفته فقط دوشنبه هادر صورت نياز تعداد رديف ها و ستون ها افزايش يابد.(. )مدرسین می تواند تکمیل گرددجدول زیر به دقت و طبق برنامه کلی دوره یا تفکیک هر یک از          

 

 پنج شنبه  چهارشنبه سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  روزهای هفته

 مراحل اول    management   فعاليت هاي يادگيري 

 تا چهارم لیبر   

   

   Managemenانجام فعالیت برای  t   كارآموز/كارورز تکاليف و وظايف  

 تا چهارم لیبر   مراحل اول

   

    خانم حسن پور و سایر همکاران    مسئول آموزش فعاليت

    6:30-7:30   زمان انجام فعاليت )تاريخ و ساعت(

 در بلوک زایمان فراهم است. در صورت امکان موالژ    امکانات آموزشي مورد نياز 

 زایمان و اپی 

   

    بلوک زایمان    محل انجام فعاليت  

 

 

 و سایر موارد می باشند.    (CPC)آموزش درمانگاهی، گزارش صبحگاهی، ارائه مورد بیماری  فعالیت های یادگیری مانند راند بالینی،   نکته:         

 

 

 



 

 

 

 
 

 طرح دوره های بالینی ویژه کارآموزی/کارورزی ی نکات کاربرد

 ي ريادگي  ي امدهايپ

ما در    انیدانشجو  میهستند کـه میخواه  ییها  ژگییها و به طور کلی و  از دانش، نگرش، مهارت  بییترک  ،یریادگی   یامدهایپ 

دوره   یکنند در انتها می  فیهستند که توص جمالتی یریادگ ی  یامدهایپ  ،یداشته باشند. در واقع به لحاظ ساختار دوره یانتها

بداند، درک کند و قادر به انجام آن    د یرا با  یزیدوره چه چ  ی دانشجو در انتها  گریو به عبارت د  میدانشجو دار  از  یچه انتظار

پا  یدکترا   یمثال دانشجو  یبرا  .باشد .... در  با  انیتخصصی   ... پژوهش    دیدوره  بر ضوابط  آگاهی  اصول اخالقی بتواند ضمن   ،

 . به کار بندد کییمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون  اطالعاتیاز منابع  استفادهرا در  مرتبط

 يادگيري   - فعاليتهاي ياددهي

به    ،ینقش استاد  یفایارشد در هنگام ا  ارانیاست که استادان و دست  ییها   تیمجموعه فعال  ،اددهیی  ی ها  تیفعالمنظور از  

متمرکز بر   یریادگی   -اددهیی  یاستفاده از راهبردها  ان،یم  نیکارآموزان/ کارورزان بر عهده دارند. در ا  نهیبه  آموزش  منظور

کوچک، آموزش   یبحث در گروهها  ریخواهد شد. نظ  رندگانیادگی  تیو محور  زهیانگ  تیموجب تقو  تعاملی،فعال و  یها  روش

 .کییو آموزش الکترون یخودآموز ی ها و روش میبر ت مبتنی مبتنی بر مسأله، آموزش

دانش و مهارت در هر   یاست که کارآموزان/ کارورزان به منظور ارتقا ی یها تیمجموعه فعال  ،یریادگی  یها ت یفعالو منظور از 

 ها، موظف به انجام آنها هستند.   چرخش از کی

 و سایر موارد ....  4 آموزشی یهاکنفرانس  هیارا ، 3ژورنال کالب  و 2گراند راند  ، 1راند به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 كارآموزان/ كارورزان   يابيارز  يها  روش

  با  ایو    ریح عملکرد فراگالارائه بازخورد و اص در طول دوره آموزشی و با هدف  )  نییصورت تکوکارآموزان/ کارورزان به    ابییارز

 م یدوره آموزشی به منظور تصم  انی در پا)  انییپاو    (دانشجو  انی ی پا  ابی یدر ارز  رگذاریبه آن، تأث  ی یسهمی از نمره نها   اختصاص

 :ردیپذ  صورت می ابييارز  يها  روشاز انواع  یمند و با بهره ( ریفراگ یریادگی زان یدر خصوص م قضاوت و یریگ

آزمون  با  يدانش نظر  يابيرزا  -  انواع  از  تشر  یها  استفاده  از  اعم  غلط، چند گز  حیصح  حی،یکتبی  جور کردنی،   ،یا  نهیو 

 انجام می گردد.    ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 



 

 

 

 

  به    2 (OSCE)نییع   ساختارمند  نی یمثال با استفاده از آزمون بال  یشده برا  ی ساز  هیشب  یها  طیدر مح  1يعملکرد يابيارز  - 

 می باشد.   عملکرد  ابییارز ژه یو یها  بارز آزمون قیمصاد از کییعنوان 

  ابی یدوره پزشکی عمومی، سهم ارز  یزیر  برنامه  تهیمصوب کم  یو کارورز  یکارآموز  یها  بر طبق برنامه آموزشی دوره  نکته:

درصد    25از    ش یب  د ینبا  یکارآموزان بوده و در دوره کارورز  ابییارز  یی درصد نمره نها  59از    شی ب  دی نبا  یدر دوره کارآموز  ینظر

 .را به خود اختصاص دهد ابییارز ی ینمره نها

  طیاستاد در مح  ییبا راهنما  ایکه کارآموزان/ کارورزان به طور مستقل و    است  ی یها  تیفعال  شامل  3كار  طيدر مح  يابيارز  - 

 :کار مانند طیدر مح ابییارزش یها مختلف و با استفاده از انواع روش یجرهایانجام پروس ریدهند. نظ  انجام می  واقعی کار یها

 4درجه 360ارزشیابی  ➢

 6والگ بوک  5بررسی پورت فولیو  ➢

از   ➢ موارد    و  rating formGlobal ،  DOPS  ،  CEX-Miniاستفاده  )ارزیابی  سایر  دوره  در طول  ارزیابی  با هدف 

 تکوینی(

Global rating form  علمی مربوط، در خصوص ابعاد مختلف   تأ یتوسط عضو ه  نی،یهر چرخش بال  انی در پا: این روش

آموزشی مصوب دوره پزشکی عمومی،    یها  برنامه  طبقشود و بر  مورد انتظار دانشجو به صورت کلی، انجام می  یها  یتوانمند

حداقل    ،یدوره کارورز  در  کارآموز و  یی نها  ابییارز  50حداکثر %  ابی،یروش ارز  نیبه ا  افتهیسهم اختصاص    ،یدر دوره کارآموز

دارد  یعملکردی ها به مجموعه روشنی از شاخص ازی ن ابیی شکل از ارز نیباشد. ا کارورز می ی ینها ابییارز 75و حداکثر % %40

روش،   نی. در امی باشند  برخور یا ژهیو تیدارند، از اهم رانیفراگ یمورد انتظار برا  یها یبه ارتباطی که با توانمند توجه که با

 ازیقرار گرفته و به او امت  ابییمورد ارز  ،یتوانمند  یها  از حوزه  کیدر هر    ،یبند  درجه  اسیمق  کیبا استفاده از    ریعملکرد فراگ

 .شود داده می 

Direct Observation Procedural of Skill  : ژه، یکه به طور و  استروشی  به عنوان    نی یبال  ی مهارتها  میمشاهده مستق  

مورد مشاهده    جر،یانجام پروس  نیدر ح  ریروش فراگ  نیطراحی شده است. در ا  پروسیجرها()  عملی  یها  مهارت  ابییارز  یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،    نیشود. با ا  می  ابییارز  ساختارمند،  ستیچک ل  کیبر اساس    یو عملکرد و  ردیگ  قرار می

  قه یدق  5حدود    یبه و  بازخورد  و ارائه  قهیدق  15در حدود    ریمشاهده فراگ  ندیمی شوند. فرا  یی شناسا  رینقاط قوت و ضعف فراگ

 .  انجامد به طول می

_____________________ 
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 



 

 

 

 

: Mini Clinical Evaluation Exercise  را در مواجهه با   ریعلمی، عملکرد فراگ  أتیه  یاز اعضا  کیینوع آزمون،    نیا  در

  نیدر فرمی که به هم  ر،یفراگ  یها  یبه هرکدام از توانمند  یبند  درجه  اسیاز مق  استفاده  کند و سپس با   مشاهده می  ماریب

در طول ترم در چند مواجهه و با استفاده    ریفراگ  عملکرد   رود  نوع آزمون انتظار می  نیدهد. در ا  شده است، نمره می  هیمنظور ته

 د. گرد ابی یمتفاوت، ارز ابانیاز ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


