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 مقدمه:

ز مادران در انجام مراقبت های بارداری ا کافیبه مهارت ضمن رسيدن   تا کاراموزی به دانشجو کمک می کند  اين واحد

ا ا برای انهالزم ر بتواند ارتباط صحيح با مادر برقرار کرده و اموزشها و مشاوره ها و تجويزات  ،باردار طبيعی و غير طبيعی

را با  (غيره  امات مربوطه )ارجاع وانجام دهد .همچنين با نظارت مربی  موارد غير طبيعی را تشخيص  و  مراقبت ها و اقد

 رعايت موازين انسانی،اخالقی و اسالمی و حرفه ای در قبال مادران باردار انجام دهد   

 

  :هدف کلی

 ام مراقبت های حين بارداری در موارد طبيعی و بارداريهای پرخطر رسيدن به مهارت در اداره و انج

 

        در پايان اين واحد کاراموزی دانشجو قادر باشد : : رفتاریاهداف 

 پذيرش مددجو را انجام می دهد -1

 شرح حال خانمهای باردار طبيعی و را گرفته وارزيابی روانی و اجتماعی و فيزيکی را انجام دهد.-2

 انجام دهد.شرح حال خانمهای باردار غيرطبيعی را گرفته وارزيابی روانی و اجتماعی و فيزيکی را -3

 پرونده دوران بارداری را تشکيل می دهد.-4

 را انجام می دهد. )قلب،ريه،تيروئيد،آنمی،کليه، پستان، اندام تحتانی( معاينات فيزيکی کامل اعضای مختلف بدن -5

 بررسی اندام تحتانی از نظر ادم و واريس راانجام می دهد.-6

 مراحل پيشرفت زايمان انجام ميدهد.معاينه واژينال را جهت تشخيص شروع زايمان و -7

 داروهای مجاز و الزم حين بارداری را تجويز می کند.-8

 آزمايشات و سونوگرافی الزم بارداری را درخواست کرده و بر اساس جواب تفسير می کند. -9

 را انجام داده و تفسير می کند. Roll overو  NSTتست  -10

 ارائه می کند. به مادر و پدر راو آمادگی برای ايفای نقش والدی ارداری آموزشهای مرتبط با بهداشت دوران ب -11

 ورزشهای دوران بارداری  جهت آمادگی برای زايمان را آموزش می دهد. -12 
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 :بالينی حضوری روش تدريس

با حضور دانشجو در واحد کاراموزی و اشنايی با مادران باردار و شرح حال جامع از  مادر باردار به همراه مربی  مربوطه 

 ،انجام مراقبت ها با نظارت مربی انجام خواهد شد 

 برای پوشش اهداف اين کاراموزی از تنوعی از روش های اموزشی استفاده خواهد شد . 

 حرکتی از روش اموزش مستقيم فردی استفاده خواهد شد .  -وانیبرای اموزش مهارت های ر

Case Report  دراين روش اموزشی دانشجو با برنامه ای از پيش تعيين شده تاريخچه ای از مادر باردار و مراقبت از او :

دقيقه  15 -20مشتمل بر اداره بارداری و يا درمان مشکالت شايع بارداری و ميزان تحقق اهداف در يک محدوده زمانی  را

 ای برای جمع دانشجويان شرح می دهد.

Clinical Focus برای هر روز کاراموزی يک موضوع مشترک برای مطالعه همه دانشجويان تعيين می گردد .تمام :

ند مطالعه و بررسی بر روی موضوع را انجام دهند . سپس جمع بنده کرده و نتايج تالش خود را با دانشجويان ملزم هست

  .استاد مربوطه در ميان گذاشته و در صورت لزوم تکميل تر نمايند

Problem- Solving modelهر روز  استاد مربوطه موضوعی را در ارتباط با مراقبت مادر باردار طرح  : در اين روش

تا   بينديشندبازگو شده  مورد  بهدانشجويان با بهره گيری از تجارب و دانسته های پيشين خود، د و بايستی می کن

 مطلوبی دست يابند.بتوانند به نحو قابل قبولی راهکارهای مناسب را ارائه داده و به نتيجه 

Role playing در اين روش استاد مربوطه شماری از دانشجويان را برای اجرای نقش فرا می خواند و يک سناريو را :

مطرح ميکند سپس يک نفر در ايفای نقش مادر باردار و ديگری در نقش کادر درمان  سناريو را ااجرا می کند ضمن اينکه  

 .می شود  دانشجو لحظه به لحظه توسط استاد در جريان ايفای نقش  همراهی

 

 

 روش تدريس بالينی غير حضوری:

در اين روش سه روز از کاراموزی بصورت مجازی برگزار می گردد .در هر جلسه اهداف تعيين شده ، و از قبل به اطالع 

دانشجويان رسانده می شود . دانشجويان مطالب و موضوعات هر جلسه را مطالعه و تجزيه و تحليل می نمايند و در زمان 

ازند . استاد نيز نقش راهما و تسهيل گر را خواهد داشت و در صورت برگزاری تدريس غير حضوری به ارائه مطالب می پرد

 خواهد بودتدريس استفاده از اساليد و فيلم  نياز به تکميل مطالب ارائه شده خواهد پرداخت . محتوای 

 

 

 محتوای تدريس جلسات اهداف جلسات

توضيحاتی راجع به ،PreeTest (1400/ 1/ 30و 29)اول

چارت های ارائه خدمات مادران باردار 

،راهنمای مراقبت های پيش از 

بارداری، راهنمای مراقبت های زمان 

، تعاريف مهم مراقبت های بارداری 

بارداری و نکات مربوط به مراقبت 

های بارداری، توضيحاتی راجع به سو 

،معاينه پرسش و پاسخ ،NTنوگرافی 

 رفيزيکی مادر باردا

 استفاده از اساليد ،فيلم

شکايات شايع و عالئم خطر  (2/1400/ 27)دوم

بارداری،نحوه مصرف مکمل های 

 استفاده از اساليد 



بارداری،سهم گروههای غذايی در 

بارداری،تعيين توده بدنی و افزايش 

 BMI ،CASEمجاز وزن طبق 

Report  تفسير نتايج ازمايشات و،

 سونو در بارداری

مارکرهای غربالگری،بررسی و  (1400/ 3/3و  17،10م)سو

تشخيص کم خونی و نکات مربوط به 

تاثير بارداری بر  پرسش و پاسخ ،ان،

بيماريها و ناهنجاريها، وزن گيری در 

بارداری و نحوه رسم نمودار ان، 

CASE Report  ، مراقبت های پس

از زايمان و نکات مربوط به ان ، 
Post Test 

 استفاده از اساليد 
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حضور به موقع و بدون غيبت در بخش  -1  
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 قوانين ومقررات الزم االجرا:

 حضور به موقع دانشجو در محل  کارآموزی -1

 پوشيدن فرم مخصوص -2
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 فه ای رعايت شئونات حر -9
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 :روش ارزشيابی

 تکميل الگ بوک مورد نظر در مهارت های خاص

 نمره 5:ارزيابی عمومی



Case report:2 نمره 

 نمره 2ارائه فرايند مامايی در ارتباط با سناريو:

 نمره  2ارائه کنفرانس:

 نمره  5مهارتهای عملی: 

 نمره 1تفسير ازمايشات:

 نمره 2اطالعات دارويی:

 نمره  1تکميل پرونده بارداری:

 

 چگونگی انجام تکاليف محوله -2

 چگونگی انجام امور مربوط به مددجو -3

 شرکت در امتحان پايان دوره -4
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 جمعيت ، اداره سالمت مادران .

راهنمای کشوری ارائه خدمات مامايی و زايمان ، بيمارستانهای دوستدار مادر، وزرات بهداشت ، دفتر سالمت خانواده و  -8

 جمعيت ، اداره سالمت مادران .
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