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 توصیف کلی درس 

در این درس دانشجویان با مراکز ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت های دوران بارداری آشنا شده و نکات کلی لازم جهت ارائه 

 مراقبت های مربوطه را فراخواهند گرفت.

 : (Expected Learning Outcomes)پیامدهای یادگیری مورد انتظار 

 (Must Know and Must Do)یادگیری متناظر با پیامدهای یادگیری -اهم فعالیت های یاددهی

 گرفتن شرح حال کامل با تمرکز بر شرح حال مامایی 1

 )ادم صورت و انگشت ها، شکم، پستان ها، ساق پا(  زن باردارفیزیکی انجام معاینه  2

 بررسی علائم حیاتی و تعیین شاخص توده بدنی مادر باردار و تشخیص موارد غیر طبیعی  3

 انجام معاینه واژینال )آشنایی با موقعیت سرویکس، دیلاتاسیون، افاسمان، و عضو نمایشی( 4

 بیعیسمع و شمارش قلب جنین و تشخیص موارد غیر ط 5

 انجام تست بدون استرس و تفسیر آن 6

 در بارداری درخواست آزمایشات روتین 7

 آموزش تغذیه، بهداشت، فعالیت های بدنی، و علائم خطر در دوران بارداری 8

 

   :(Competency)اهداف کلی/ محورهای توانمندی 

 آشنایی با واحدهای ارائه کننده مراقبت های دوران بارداری .1

 اداره بارداری طبیعی و کسب مهارت در انجام مراقبت های دوران بارداریتشخیص و  .2

 آشنایی با آموزش و مشاوره زنان باردار .3

 کسب مهارت برقراری ارتباط صحیح با مادر باردار و خانواده .4

 تشخیص موترد غیر طبیعی با کمک مربی و ارائه مراقبت های الزم .5

  ای اخالق حرفه کسب مهارت های مربوط به حرفه گرایی و اصول .6

    :(Core Competency) اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمندی

 حیطه شناختی:

 مراحل پذیرش مددجو را نام ببرد.



 

 

  

 نکات مهم در معاینات عمومی سیستم را ذکر کند.

 مراحل معاینه شکمی در مادر باردار را با ذکر نکات مورد توجه در حر مرجله را توضیح دهد.

 معاینه وازینال و نکات مهم قابل توجه در معاینه واژینال را نام ببرد.اهداف 

 آزمایشات روتین دوران بارداری را لیست نموده و مقادیر طبیعی و غیر طبیعی را از یکدیگر تشخیص دهد.

 اهداف و محورهای آموزش های دوران بارداری را شرح دهد.

 امات و آموزش های لازم در هر مورد ر ذکر نماید.شکایات شایع دوران بارداری را نام برده و اقد

را اهداف ورزش های دوران بارداری را توضیح داده و موارد کاربرد هر یک در رابطه با تطابق مادر با باردار  و آمادگی برای زایمان طبیعی 

 بیان نماید.

 جرکتی-حیطه روانی

 را به ترتیب انجام دهد. ضمن برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با مددجو مراحل پذیرش

 بر اساس وضعیت و شرایط مددجو اقدامات لازم برای پذیرش را الویت بندی نموده و به ترتیب اجرا نماید.

 ضمن توضیح اهداف معاینات و رعایت حریم بیمار ، معاینه عمومی سیستم ها را انجام دهد.

 انجام معاینات شکمی  از جمله رعایت حریم بیمار را نشان دهد. برقراری ارتباط مناسب با مددجو، اقدامات لازم برای  ضمن 

 را انجام دهد. مراحل انجام معاینات شکمی  شامل مشاهده، لمس، و سمع  

 و اهداف معاینات مربوطه را برای مادر شرح دهد. فراهم نموده لازم برای انجام معاینات واژینال را  آمادگی های

 ش نماید.اررا به ترتیب اجرا نموده و نتایج آن را گزمراحل انجام معاینه واژینال 

 و اقدامات لازم مربوطه را به مددجو ارائه نماید. آموزش هاغیر طبیعی تمیز داده و شکایات شایع مددجو را از موارد 

بر آن اساس توصیه های نموده و بررسی و میزان دریافت تقریبی وی از گروه های غذایی اصلی را با سوال کردن از مددجو رژیم غذایی 

 ارائه نماید. به وی ، و استفاده از مکمل ها را مددجولازم برای استفاده از مواد غذایی جایگزین بر حسب تحمل 

 ه  مددجو نشان دهد پوسچر مناسب و روش صحیح انجام فعالیت های روزانه را ب

به ورزش های دوران بارداری را با استفاده از نرم افزارها، انیمیشن و پمفلت  ضمن تاکید بر اهمیت و اهداف ورزش های دوران بارداری،

 .مددجو آموزش دهد

 علائم خطر دوران بارداری را به مددجو آموزش داده و تاریخ ویزیت بعدی را به وی یاداوری نماید.

 حیطه نگرشی



 

 

  

 مددجو داوطلب شود.بالینی پذیرش و انجام امور مربوط به مدیریت  جهت

 .اشتیاق نشان دهد وی آموزش مددجو و انجام معاینات ر رابطه باد

 .با همتایان در انجام امور محوله همکاری نماید

 علاقه و اشتیاق نشان دهد.دانش تخصصی با مطالعه منابع پیشنهاد شده برای مطالعه بیشتر به یادگیری 

   یادگیری از نظر رویکرد آموزشی انتخاب شده:-روش های یاددهی 

 رویکرد مجازی 

  کلاس وارونه 

   یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)  

  یادگیری مبتنی بر سناریوی متنی 

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

 رویکرد حضوری   

 

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

 ایفای نقش  

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم 

  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 یادگیری مبتنی بر سناریو  

 ن(تدریس توسط همتایا) استفاده از دانشجویان در تدریس 

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

  

 رویکرد ترکیبی 

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

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

  

 وظایف و مسوولیت های کارآموزان /کارورزان در دوره های بالینی 



 

 

  

 حضور به موقع در محل کارآموزی -

 حفظ ظاهر و پوشش حرفه ای -

 ارتباط مناسب حرفه ای با پرسنل، مددجو و خانواده وی، همتایان، مربی و اعضای تیم پزشکی -

 انجام وظایف و تکالیف محوله به موقع و در حد قابل قبول -

   

 کارآموزان/ کارورزان:روش ارزیابی 

 ذکر نوع ارزیابی : 

 1ارزیابی تکوینی )سازنده( -

  2)پایانی( رزیابی تراکمیا -

 روش ارزیابی کارآموز/ کارورز 

 

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی کارآموز/ کارورز 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

مشارکت فعال در بحث های کنفرانس و ارزیابی تکوینی )ارائه 

 (گروهی

 درصد 30

 درصد10  منظم در کاراموزی ها حضور به موقع و

س و پ ارزیابی پایانی )آزمون عملی مبتنی بر اهداف یادگیری درس 

 (آزمون

 درصد50

 و رعایت اخلاق حرفه ای همکاری گروهی با همتایان

 

 درصد10

 

 

  :منابع

 
 قاضی ب ترجمه ،ویلیامز زایمان و بارداری، ونستروم کی ری هاچ جی ،سی بلوم اس ،ال لوونو جی کی، کانینگهام، ، گری اف-

 2018تهران، گلبان، انتشارات ،اول جلد ، همکاران و جهانی

- Deita L. Lowdermilk.S. & Lerry. Maternity &Women’s Health care. 
Mosby Elsevier co. Evolve. elsevier.com. last ed.

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 

 برنامه زمان بندی هفتگی دوره كارآموزی:
 

 پنجم چهارم سوم دوم روز اول روزهای كاراموزی

 :آشنایی  فعالیت های یادگیری

 درمانگاه اورژانسقسمت های مختلف -

 امکانات و تجهیزات  -

 و گروه های تحت آموزش پرسنل -

 فرایندهای روتین -

 مشاهده نحوه گرفتن شرح حال مامایی-

 تمرین محاسبه تاریخ احتمالی زایمان و و 

  ، سونوگرافیLMP سن بارداری بر حسب

 باردار، و انجام مشاهده نحوه انجام معاینات فیزیکی زن -

 حداقل یک مورد معاینه فیزیکی کامل 

، مشاهده نحوه برخورد در موارد غیر BMIبررسی و ثبت علائم حیاتی و -

 طبیعی

 

 

 پذیرشمشاهده نحوه الویت بندی -

 مددجویان و اقدامات لازم  

 و  BMIبررسی و ثبت علائم حیاتی و -

 شناسایی موارد غیر طبیعی

 مورد شرح حال مادر باردار 3گرفتن -

  مدرس /مربی با کمک 

 معاینه ابدومینال انجاممشاهده نحوه -

 و نحوه سمع قلب جنین 

 انجام حداقل یک مورد معاینه-

 مربی  با کمک  ابدومینال

 و  NSTمشاهده نحوه انجام -

 آشنایی با نحوه تفسیر آن

 الویت بندی پذیرش مددجویان و انجام  -

  با کمکاقدامات لازم و انجام مراحل 

 مربی/مدرس

 ، انجام BMIبررسی و ثبت علائم حیاتی و -

 اقدامات یا آموزش های لازم زیر نظر مربی 

 مورد شرح حال دقیق مادر باردار  3گرفتن -

 مدرس /مربی زیر نظر

 مربی   با کمکمورد معاینه ابدومینال  3انجام -

 سمع قلب جنین با کمک مربی

 انجام مشاهده نحوه انجام معاینه واژینال -

 باکمکحداقل یک مورد معاینه واژینال 

 مربی  

 با کمک مربی و  تفسیر آن  NSTانجام  -

 الویت بندی پذیرش مددجویان و انجام  -

 نظر  زیراقدامات لازم و انجام مراحل 

 مدرس مربوطه

 ، و BMIبررسی و ثبت علائم حیاتی و -

 شناسایی موارد غیر طبیعی و اقدامات لازم

 بطور مستقل 

 مورد شرح حال دقیق مادر باردار  3گرفتن -

 بطور مستقل

 مورد معاینه ابدومینال زیر نظر مربی   3انجام -

 سمع قلب جنین زیر نظر مربی-

 زیر نظر مربیمعاینه واژینال مورد  3انجام -

 زیر نظر مربی و تفسیر آن NSTانجام  -

 بطور مستقل انجام مراحل پذیرش و الویت بندی بر اساس وضعیت مددجو-

 آن به مدرس مربوطه  ارائه شفاهیگرفتن شرح حال دقیق و کامل و -

 و ارائه اقدامات و شناسایی موارد غیر طبیعی BMIبررسی علایم حیاتی و -

 و آموزش های لازم بطور مستقل 

 و تشخیصانجام معاینات فیزیکی زن باردار اعم از معاینه شکم و اندام تحتانی -

 بطور مستقل موارد غیر طبیعی

 سمع و شمارش ضربان قلب جنین و تشخیص موارد غیر طبیعی و انجام-

 اقدامات مراقبتی به طور مستقل

 انجام معاینه واژینال زیر نظر مدرس مربوطه و تشخیص موقعیت سرویکس، -

 دیلاتاسیون، افاسمان، و عضو نمایشی

 به طور مستقل و تفسیر صحیح آن NSTانجام -

 

 تکالیف و وظایف 

 کارآموز/کارورز

 ، همکاری گروهی با همتایان و پرسنلحضور به موقع، رعایت اصول حرفه ای، انجام درست و دقیق تکالیف محوله

 مسئول آموزش

 فعالیت 

 اعضاء هیات علمی مدرس دورهیکی از 

 زمان انجام فعالیت

 )تاریخ و ساعت( 

 روز های سه شنبه/چهارشنبه/پنجشنبه طبق برنامه کاراموزی در یکی از 10:30تا  0:30روز لانگ دی از ساعت  5 ه به مدت اعضاء هیات علمی مدرس دورهر گروه سه نفره با یکی از 

 امکانات

 آموزشی مورد نیاز  

 وسایل و تجهیزات موجود در درمانگاه اورژانس

 

 

 درمانگاه اورژانس محل انجام فعالیت 



 

 

 


