
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 بالینیطرح دوره 
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 :مشخصات درس   

 20 تعداد دانشجو  مامایی گروه آموزشی 

 عنوان درس
کارآموزی بهداشت مادر و کودک و 

 باروری
 واحدتعداد 

1 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی تحصیلی  شتهو ر طعمق
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11 – 9/4 

   جلساتروز و ساعت  1401-1400 دوم نیمسال تحصیلی 
-7.5شنبه، یکشنبه، دوشنبه 

12.5 

 4و 3و 2بهداشت   دروس پیش نیاز مریم فیروزآبادی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 اریزبرگمحل  - )دروس اشتراکی(

 کالس

 کارآموزی )نظری/عملی(واحد نوع 
برگزاری ش رو

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

مک به مادر ، خانواده و گروههای آسیب اشت و راهنمایی و کجهت کسب توانایی در زمینه مشاوره مادر و خانواده، آموزش بهددانشجویان مامایی   کارآموزیاین در طول 
  پذیر آماده می شوند.
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 درس:هدف/اهداف کلی   

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 در انجام مشاوره با مادر و خانواده ییکسب توانا

 )یگروه ایه و جامعه (آموزش فردی و در انجامآموزش بهداشت به مادر، خانواد ییکسب توانا- 2
 مادران نهیدر انجام امور مربوط به معا ییاناتو کسب- 3

 کودکان نهیدر انجام امور مربوط به معا ییکسب توانا- 4

 ریبه مادر، خانواده و گروه های آسیب پذ و کمک ییدر راهنما ییکسب توانا- 5
 

 

 

 روش تدریس:   

 منابع و امکانات و نحوه مشارکت فراگیران مشخص کنید. ،مکان ،زمان ،روسیجرپمهارت/ وعن ،روش تدریس را بر اساس موضوع

 د: ...سایر موار 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ◼ گروهی روش تدریس بحث

 ☐ مبتنی بر کار تیمیروش تدریس                             ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

 ◼ روش تدریس در کنار تخت بیمار  ◼ مورد روش تدریس مبتنی بر 
   ☐ چکوکهای روش تدریس در گروه
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 مواد و وسایل آموزشی:

 ی کنید. یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده م-به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 رد: ...    موا سایر  
 

 ☐ ماکت ☐ پاورپوینت
 ◼ کتاب ☐ جزوه

 ☐ مانکن ☐ بیمار شبیه سازی شده
 ☐        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   

 ☐ تصویر ☐ پوستر 
 ◼ بیمار واقعی ◼        لوازم واقعی 

 ☐ فایل صوتی ◼      فیلم آموزشی     
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 :در عرصه ها و فرصت های آموزشی تکالیف و مسئولیت های فراگیران   

ارائه ژورنال )و...( و یا فرصت آموزش بالینی  کشیک عصر و شب مرکز مهارت های بالینی، اتاق عمل، درمانگاه، اورژانس، بخش،ی )رصه آموزش بالینضمن تعیین نوع ع

 دارند.نی فرصت های آموزش بالیو  عرصه درهایی چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که لطفا ( سمینار و ... انس،کالب، گزارش صبحگاهی، کنفر

 .......درمانگاه...... آموزش بالینی:عرصه         

  ،حضور در کارآموزی در راس ساعت مقرر 

  ،پوشیدن فرم مخصوص دانشجویان مامایی 

 فاده از زیورآالت،رعایت ظاهری ساده و عدم است  

  ،نصب کارت شناسایی بر مقنعه، انجام کار عملی بطور مستقل 

 ،مطالعه دروس قبلی 

   کتبی و شرکت در آزمون های شفاهی و تکالیفارائه 

  

 ............کنفرانس.... :فرصت های آموزش بالینی       
 مطالعه دقیق مطالب 

 با دقت گوش کردن به کنفرانس 

 رح شدهپاسخ به سواالت مط 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.ابی فراگیران استفاده میارزیرای با توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -
 

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
 2 رعایت مقررات، نظم و انضباط و ظاهر عمومی 1

ر کارآموزان، و ایتکار عملمسئولیت پذیری، همکاری با سای 2  2 

شارکت در بحث علمی، ارائه کنفرانسم 3  2 

در پایان دوره رزشیابی عملکرد دانشجوا 4  14 

5    

 ☐ چند گزینه ایسئواالت  ☐                           سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ◼ کار عملی ◼ سئواالت شفاهی
 ◼ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

 ☐ پورتفولیو ◼ الگ بوک
 ◼      ( DOPSمشاهده مستقیم فعالیت های عملی/پروسیجرها ) ☐           ( OSCEآزمون بالینی ساختاریافته عینی )

   ☐      (Mini-CEXبالینی ) عملکرد مدتِ کوتاه آزمون
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

  ممنوع می باشد. استفاده از تلفن همراه 

  به دنبال خواهد داشت ترم رانمره پایان آموزش دانشکده و کسر  رسانی بهمجاز، اطالع  غیرغیبت. 

 ه منجر به کسر نمره از دانشجو می گردد.تأخیر در حضور در درمانگا 

  می گردد.نداشتن پوشش و لباس مناسب منجر به کسر نمره 
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 سه آموزش می دهید کامل کنید. لجدول زیر را بر اساس موضوع درس و یا مهارت و پروسیجری که در هر ج

 برنامه زمانبندی درس:

ین مطلب آن ی اهدف کلی: هدف از یادگیر عنوان جلسه جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

برقراری اصول و آشنایی با محیط درمانگاه،  1

 ارتباط مناسب

آشنا شود. مناسب طبرقراری ارتبااصول   با پرسنل درمانگاه و مددجویان ارتباط مناسب برقرار نماید.  

ددجویان تهیه نمایدیخچه کامل از متار  . 
 

ارائه دهد. راقبت بارداری را به مادر باردارم نحوه ی مراقبت از مادر باردار آشنا شود. مراقبت پره ناتال 2  

دهد. مانور لئوپولد را برای مادر باردار انجام  

ع بارداری، راهنمایی های الزم هنگام برخورد با مشکالت شای

در صورت لزوم ارجاع دهد.و  ارائه دهد.خانم باردار  را به  

 

 

آشنا شود.کودک نحوه ی مراقبت از  پایش رشد کودک 3  شاخصهای رشد کودک را اندازه گیری نماید 
  مراقبت الزم را ارائه دهد. تحت نظارت استاد به کودک 

را تفسیر نماید. منحنی رشد  

 وضعیت تکاملی کودک را بررسی نماید.

 

آشنا شود. کسیناسیونانجام وانحوه ی  واکسیناسیون 4  جدول واکسیناسیون کودک را توضیح دهد 

 واکسیناسیون کودکان را تحت نظارت استاد انجام دهد.
 

آشنا  شیردهمادر ردهی به آموزش شینحوه ی  آموزش شیردهی 5

 شود.

مادر شیرده آموزش دهد.نحوه ی شیردهی صحیح را به   

 

 

تکمیلیتغذیه  6 .اصول تغذیه تکمیلی آشنا شود  ئه نماید.آموزش های الزم جهت تغذیه تکمیلی را ارا    
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رشد و  اللبه اخت الح وضعیت تغذیه ای کودکان مبتالجهت اص

.تکامل برنامه ریزی نماید  . 

پ اسمیرپا 7 اسمیر آشنا شود. با نحوه ی انجام پاپ   وشرایط مناسب جهت انجام پاپ اسمیر را به مددج زمان و  

 آموزش دهد.

نولی پار را از مولتی پار تشخیص سرویکس  دهد.  
انجام دهد. را اد پاپ اسمیرتحت نظارت است  

 را ( باکتریال واژینوز – تریکومونا –کاندیدا )عفونتهای شایع زنان 

ویز نماید.جو داروی مناسب را ت دهد تشخیص   
 

 

انجام دهد. آیودی گذاری رااد تحت نظارت است با نحوه ی آیودی گذاری آشنا شود. آیودی گذاری 8   
انجام معاینه برست آشنا شود.با نحوه ی  معاینه پستان 9 را انجام دهد. معاینه پستان    

آموزش دهد. به مددجویان پستان راخودآزمایی     

 

10     

11     

12     
13     
14     
15     
16     

  

 منابع درس:

 و شماره انتشار و صفحات مقالهندگان، مجله، سال مشخصات مقاله شامل عنوان، نویس

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  
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 . 2018 ویراست بیست و پنجم ران ، انتشارات گلبان ،هبهرام قاضی جهانی ، ت  ،کانینگهام ،مزبارداری و زایمان ویلیا  .1

 مت خانواده و جمعیت. الوزارت بهداشت. دفتر س-لددر دو ج(ی خدمات داخل و خارج بیمارستانیراهنما )مت مادرانالمراقبتهای ادغام یافته س .2

 .1400. جهانی ، تهران ، انتشارات گلبان بهرام قاضی درسنامه جامع آموزش و آزمون گلبان. .3

 درسنامه مامایی زیبا تقی زاده .4

 2020نواک  بیماری های زنان .5

 ()آخرین ویرایش ت افمارگار ، میلزدرسنامه مامایی مایلز  .6

  دستورالعمل های وزارت بهداشت ) آخرین چاپ ( .7
 

 

 

 

 


