
 

 تعالي  بسمه

شگاه آزاد اسالمي اصفهان ) خوراسگان( دان  

پرستاری و مامایي   دانشكده  

 مامایي آموزشي   گروه

 طرح درس

 

                                                                         اری طبیعي و غیر طبیعيکاراموزی در عرصه بارد;عنوان درس :  

                                                                                   3:عملي(- )تئورینوع واحد  تعداد و

    :پیش نیاز

 هر روز هفته، :  ساعت تدریس  روز و

 اصفهان  اه ها و بیمارستانهای سطح شهردرمانگ  :مكان تدریس

 

 خانمها رباني، خدایي، کریمیانمدرس:  

 

 هدف کلي: 

 رسیدن به مهارت در اداره و انجام مراقبتها حین بارداری در موارد طبیعي و غیر طبیعي

 مددجوبر بالین   شیوه تدریس: سخنراني، بحث و گفتگو، کار

 

 مددجوفعالیتهای دانشجو: حضور فعال در بخش، مطالعه، کار بر بالین 

 

 
 



 
 

 : ناوین کنفرانس هاع

 

  مراقبتهای دوران بارداری-۱

 زایمان فیزیولوژیک و پوزیشنهای زایمانی -۲

 انواع پاپ اسمیر و نحوه انجام ان و تفسیر  -۳

 (OCPانواع روشهای تنظیم خانواده)  -۴

 ( IUDانواع روشهای تنظیم خانواده)   -۵

 نورپالنت(  -انواع روشهای تنظیم خانواده )آمپولها -۶

 آشنایی با برنامه واکسیناسیون کشوری  -۷

 نحوه تزریق انواع واکسن ها و مراقبتهای بعد از آن ها  -۸

 موارد منع واکسیناسیون -۹

 مشاوره بلوغ -۱۰

 مشاوره سالمندان -۱۱

 : منابع

 جامع بهداشت عمومی : دکتر حاتمی و همکارانکتاب -۱

 بیماریهای زنان برک و نواک -۲

 آخرین دستورالعملهای کشوری تنظیم خانواده -۳

 بهداشت مادر و کودک: دکتر کهن--۴

 بهداشت مادر و کودک: دکتر صالحین و همکاران-۵

 بارداری و زایمان ویلیامز -۶

 توکلمراقبتهای قبل و بعد از زایمان: زینب -۷

 راهنمای ارایه خدمات تنظیم خانواده )سطح اول و دوم( --۸

 مراقبت کانگورویی، لوذینگتن،....-۹



 فرم ارزشیابي دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابي ردیف 

 نمره 

بسیار 

 خوب 

 ضعیف متوسط  خوب 

      حضور فعال و منظم در کارآموزی 1

      ظاهر مناسب و ارتباط مناسب 2

      انجام تكالیف محوله 3

      گرفتن شرح حال مناسب و کامل از مددجو 4

      ارائه آموزشهای الزم به مددجو 5

      عالقه، سرعت عمل و خالقیت  6

      مراقبت معنوی از مددجو 7

      تكمیل الگ بوک  8

      تهیه پوستر یا سایر فعالیت ی آموزشي  9

      آزمون عملي پایان دوره  10

 

 ۲۰ نمره کل 

 


