
 

 

 

      1در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی  کارآموزی  نام درس:  

  ساعت  255  -واحد  5/2:  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

       ساعته  10النگ    26   تعداد روزهای کارآموزی

 ، دکتر اسدی ، خانم حاجیان، دکتر غالمعلیان  دکتر دشتی  ،  خانم جهانی مسئولین طرح درس:نام 

 هدف کلی:

رسیدن به مهارت اداره ی لیبر و انجام زایمان و نیز مراقبت های بعد از زایمان در موارد طبیعی و کیس در بخش  •

 زایمان 

 فعالیت دانشجو  برنامه آموزشی روزانه روز کارآموزی

کنترل صدای قلب جنین،شرح حال دقیقف معاینه ی فیزیکی ،   نوار قلب جنین  روز اول 

   کنترل عالیم حیاتی  

 مانور لئوپولد،معاینات ی الزم  وتصمیم در بستری در بیمار  معاینات فیزیکی نکات  روز دوم

 معاینه ی کامل واژینال   نکات معاینه واژینال   روز سوم 

  رگ گیری ، وصل سرم و خونگیری  روزچهارم 

 کنترل لیبر: انقباض ، قلب،  نکات کنترل لیبر روز پنجم

 آمنیوتومی  نکات امنیوتومی   روز ششم

 تشخیص زمان انتقال زائو به اتاق زایمان و کمک به فول شدن   کنفرانس بیماری های بخش  روز هفتم

 اموزش تکنیک های تنفسی وزورزدن کنفرانس بیماری های بخش  روز هشتم

 تکرار و تمرین موارد فوق  کنفرانس بیماری های بخش  روز نهم

 مشاهده ی زایمان " روز دهم  

 پرب و درب و رعایت اصول استریل  " روز یازدهم  

 کمک به انجام بی حسی و اپی زیاتومی   " روز دوازدهم

 کنترل صحیح پرینه   " روز سیزدهم 

 انجام صحیح زایمان با کمک مربی  " روز چهاردهم  

 زایمان جفت و معاینه ی ان   " روز پانزدهم  

 کمک به ترمیم اپی زیاتومی   " روز شانزدهم 

 زایمان   4کنترل مرحله ی  " روز هفدهم  

 ادامه ی جلسات تقویت  مهارت های فوق  

 

 : عناوین کنفرانس ها

 نوار قلب جنین  •

 کنترل لیبر •

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



 انواع اختالالت جفت  •

 

 ویلیامز   :منابع

 فرم ارزشیابی دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابی ردیف 

 نمره 

بسیار 

 خوب 

 ضعیف متوسط  خوب 

      نظم و آراستگی و حضور به موقع 1

      حفظ احترام به بیماران و پرسنل  2

      رعایت حریم خصوصی بیماران 3

      اورژانسکنترل استرس در موارد  4

      عملی  مهارت  5

      تسلط بر نکات تئوری بخش  6

      حفظ نکات استریل 7

      تکمیل الگ بوک  8

 

  نمره کل 

 

 


