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دانشكده

پرستاری و مامایي

گروه آموزشي

مامایي

تعداد دانشجویان

 19نفر

تعداد واحد

3
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مامایي
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كارشناسي پیوسته

پیش نیاز

ارتباطات ،آموزش بهداشت و مشاوره در

نام مدرس

نعیمه طیبي

بهداشت مادر و كودک (بهداشت  ،)3بهداشت
مادر و كودک و باروری (بهداشت )4
آدرس ایمیل مدرس

naeimeh.tayebi92@gmail.com

شماره تماس مدرس

03444217378

محل تشكیل كارآموزی

درمانگاه رزمندگان

روز تشكیل كارآموزی

سه شنبه ،چهارشنبه ،پنج شنبه

تعداد جلسات

 32روز

ساعت تشكیل كارآموزی

7/30 -12

o

هدف كلي درس:


رسیدن به مهارت در اداره و انجام مراقبت های حین بارداری در موارد طبیعي و بارداری های پرخطر



اجرای آموزش ،مشاوره ،ارجاع و پیگیری را در درمانگاه های پره ناتال

 oاهداف اختصاصي :


گرفتن شرح حال كامل از خانم باردار طبیعي



ارائه آموزش های الزم و آشنایي مختصر با موارد غیر طبیعي



گرفتن شرح حال كامل در خانم باردار غیر طبیعي



انجام معاینات كامل فیزیكي در خانم باردار طبیعي



مانورهای لئوپولد



تشكیل پرونده و درخواست آزمایشات روتین یا الزم در حین بارداری



كنترل  FHRبا سوني كید



كنترل FHRبا پینارد



تجویز داروهای مجاز و الزم حین بارداری



درخواست  U/A,U/Cدر بارداری



در خواست سونوگرافي



تفسیر و راهنمایي صحیح بر اساس جواب هـــــــای آزمایش مراجعین



تفسیر و راهنمایي صحیح بر اساس جواب هــــــای سونوگرافي یا آزمایش های ارزیابي جنین



بررسي اندام تحتاني از حیث ادم و میزان آن و واریس



ارائه آموزش و توضیح تست حركت جنین



ارائه آموزش های مختلف دوران بارداری



تهیه یک پمفلت یا پوستر آموزشي



مشاوره دوران بارداری با خانم باردار و همسر وی

 oتكالیف دانشجویان:
 مطالعه دقیق طرح درس حضور به موقع در محل كارآموزی پوشیدن فرم مخصوص شامل :روپوش سفید ـ شلوار و مقنعه مشكي ـ جوراب مشكي ـ كفش ساده با رنگ تیره (رعایت شئونات دانشجویي) نصب كارت شناسایي بر روی لباس عدم استفاده از تلفن همراه در طول ساعات كارآموزی عدم استفاده از زیور آالت بخصوص دستبند و انگشتر همراه داشتن فرم یادداشت ،،خودكار ،مداد و مداد پاک كن برقراری ارتباط مناسب با پرسنل و مراجعه كنندگان به مراكز و همراهان آنان برقراری نظم اتاق و حفظ نوبت و اسرار مراجعین رعایت شئونات حرفه ای در كلیه ساعات حضور در بخش ارائه به موقع تكالیف تعیین شده از طرف مربي-شركت در پرسش و پاسخ مطرح شده توسط مربي

 oنحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:
 -1فعالیت عملي و مهارت های دانشجو در طي دوره

 11نمره

 -2فعالیت های علمي دانشجو طي دوره (تهیه كنفرانس و شركت در جلسات پرسش و پاسخ ) 2نمره
 -3امتحان پایان بخش

 4نمره

 -4برگزاری جلسات آموزشي و و مشاوره در مراكز بهداشت

 2نمره

 -5ویژگي های عمومي دانشجو

 1نمره

جمع كل  20 :نمره

 oسیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس:


برای غیبت غیرمجاز مطابق مقررات آموزش برخورد خواهد شد.

