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 اساتید دوره:

سابقه فعالیتهای و  ادرس ایمیل

 آموزشی توسعه

مرتبه 

 علمی

 ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی

Ahmadizahra385@yahoo.com  1 زهرااحمدی سالمت جامعه مربی 

Goodnurse93@gmail.com  2 سارا جانمحمدی سالمت جامعه مربی 

 

 و مادران بهداشت مفاهیم اساس این بر.  است استوار اسالم موازین بر و سالم جامعه یک ریزی پی بر درس این شرح درس:

 استراتژی به توجه با اولیه بهداشتی های مراقبت ارائه در اولویت یک عنوان به زن سالمت کودك، و مادر فعالیت قلمرو ، نوزادان

 از ناشی عوارض از پیشگیری و نوزادان و مادران سالمت ارتقاء و حفظ تامین، در آموزش اهمیت ، جهانی بهداشت سازمان های

 حضور با درس این.  شوند می داده شرح  ونوزادان زایمان از پس دوره و زایمان ، طبیعی غیر و طبیعی بارداری ، بلوغ تغییرات

 تا دهد می فرصت آنها به نوزاد و مادر زندگی طبیعی مراحل با آشنایی و عملی و نظری آموزش های حیطه در دانشجویان فعاالنه

 مشکالت و مسائل تشخیص و فرزند انتظار در خانواده کلی طور به و نوزاد و جنین ، مادر سالمت ارزیابی برای را الزم های توانایی

 گیرند کار به پرستاری تدابیر انجام برای را خود های آموخته مختلف های موقعیت در و نمایند کسب آنها

 عمل به مراقبت علمی استانداردهای و وی نیاز اساس بر مددجو از باشد قادر باید دانشجو کارآموزی دوره پایان در اهداف کلی:

 پرستاری فرایند واصول نظری های اموخنه ونیز ونوزادان مادران بهداشت پرستاری مفاهیم وبراساس.کند کسب مهارت و آورده

 .دهد رابه الزم های واموزش اورده عمل به را ونوزادان ناتال پره ناتال،زایمان،بخش پره دردرمانگاه خطر کم بابارداری مددجو از

 

 :نوزادانمادران و بخشهای  در اختصاصیاهداف 

 :شد قادر کارآموزی پایان در که رود می انتظار دانشجو از

 .دهد مددجوراانجام روانی– جسمی وضیعیت بررسی-1 

 .دهد ارائه مددجو رابه الزم های اموزش-2 

 .دهد وانجام ارائه فرایندپرستاری به باتوجه مددجو شرایط رابراساس ضروری های مراقبت-3 

 :فراگیر وظایف عمومی

 این از دبتوانی زیر، های راهنمایی بستن بکار با که است امید. نماید می جلب زیر نکات به را شما توجهدانشجویان عزیز 

 تنظیم  نوزادان -مادران بخش در شما بالینی های فعالیت ارزیابی منظور به فرم این. ببرید را استفاده حداکثر کارآموزی

 خواهند بالینی های فعالیت به اساتید سرپرستی تحت بخش این در شده بندی زمان برنامه طبق دانشجویان. است شده

 پرداخت
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باشید داشته کافی توجه شود می ارائه شما اساتید توسط که نکاتی به همیشه  . 1-  

 برای دفترچه در را بالینی نکات  و باشید داشته همراه به را یادداشت دفتر کن، پاك مداد مداد، رنگ، چند در قلم-2 

 می هاینک ضمن. باشد شما برای مناسبی راهنمای آینده در تواند می دفترجه این. باشید داشته همراه به و یادداشت خود

کند زنده شما برای را خاطرات تواند  

 شده هخواست موارد به فقط اگر. است شما یادگیری در مهم اصل یک کنجکاوی. باشید داشته فعال حضور بخش در-3 

 خواهند موثرتری و فعال یادگیری کنجکاو، و عالقمند دانشجویان همیشه. گرفت نخواهید فرا را زیادی مطلب کنید، توجه

 داشت

 وقت ،است شما یادگیری به عالقه نشاندهنده اینکه بر عالوه کار این. دهید ارائه و انجام موقع به را خود تکالیف-4 

دهد می نشان نیز را شما شناسی  

 حضور مددجو بالین بر مرتب و پاکیزه همیشه دانشکده مقررات براساس مناسب یونیفورم و پوشش رعایت ضمن-5 

 هیچگاه مددجو مقابل در و کنید رعایت را احترام و ادب خود دوستان و همکار مددجو، با صحیح برخورد ضمن و. یابید

 با ارتباط برقراری در مهارت کسب درجهت مناسبی راهنمای توانند می اساتید. باشید نداشته پرخاشگرانه یا تهاجمی رفتار

باشند شما برای مددجو  

 همیشه. دهید پاسخ وی سواالت به ای،حرفه اخالق محدوده در الزمست درمانی برنامه مورد در مددجو پرسش صورت در-6

 اصل یک دوستان و آشنایان برای مددجو اطالعات مورد در رازداری حفظ همچنین باشید، دارامانت و صادق خود کار در

رود می شمار به ایحرفه مهم .  

 جومدد از مراقبت در مشکل گونه هر بروز صورت در و. باشید داشته مربوطه بخش و مددجو مورد در کافی اطالعات-7 

بگیرید بهره خود اساتید از توانید می نوزاد و .  

ارزشیابی و دانشجو تکالیف و وظایف  

 و هیافت حضور آزمون پیش انجام جهت( پراتیک) بالینی مهارتهای مرکز در کارآموزی ودوم  اول روز است موظف دانشجو هر

یابد آشنایی اساتید توسط آن مختلف های قسمت یا بخش به ورود از پس سوم روز .  

 Presentaion مددجو: 1-  

کنید کسب را تاریخچه و اختصارات برگه و الزم اطالعات مراقبتی، برنامه بیماری، مورد در موظفید روز هر .  

 زنی خود مددجو با( خانواده و همسر مددجو، پرونده و کاردکس) مختلف منابع از اطالعات آوری جمع بر عالوه همچنین 

کنید برقرار درمانی ارتباط .  
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 الزامی کامالً گشایی مشکل روش و پرستاری آیند فر از استفاده مربوطه های فرم نگارش و اطالعات آوری جمع در •

 .است

  باشند، موثر شما یادگیری تسهیل، در توانند می مناسب علمی مرجع یک عنوان به بالینی اساتید 

 از مراقبت نحوه و داروها مصرف مراقبتی، برنامه در مناسب هایآموزش است الزم شده ذکر نکات بر عالوه همچنین 

نمائید اشاره ارائه زمان در نیز را خود . 

 :کنفرانس ارائه -2

 برنامه بیماری، از اعم) بخش با مرتبط موضوعات از یکی مورد در بار یک حداقل دوره طول در است موظف دانشجو هر

 ضمن در. باشد می الزامی جدید منبع دو حداقل از استفاده. دهد ارائه گروهی درون کنفرانس( عملی اقدامات یا و مراقبتی

 .نماید تحویل خود بالینی استاد به مرتب و شده بندی کالسه صورت به را خود کنفرانس مطالب دانشجو الزمست

 بالینی تاداس کمک بدون هفته یک و کمک با هفته یک بتواند رود می انتظار دانشجو از ) اهداف بینابینی و جزیی(:اهداف رفتاری

دهد انجام مربوطه های فرم براساس زیر موارد خودکار طور به هفته یک و  

   نماید تنظیم را مددجو بهداشتی پرونده 

 .نماید ثبت و کنترل را( حرارت درجه تنفس، نبض، فشارخون، شامل) مددجو حیاتی عالئم  

 .شود داده الزم های آموزش نیاز صورت در و نموده کنترل معاینه و مصاحبه طریق از را مددجو فردی بهداشت وضعیت 

 .شود داده مددجو به الزم های آموزش نیاز صورت در              

  شود داده الزم های آموزش نیاز صورت در و آورده بدست را.... ( ها واپسی دل) مانند مادر روانی وضیت جهت الزم اطالعات

 .دهد انجام را مددجو پرونده در ویژه موارد ثبت 

 .دهد ارائه مادر به را الزم های آموزش و داده انجام را زایمان مراحل به مربوط الزم های مراقبت باشد قادر دانشجو

    مددجو پذیرش 

مربوطه های فرم براساس مددجو ارزیابی و بررسی   

 مددجو وضعیت براساس ضروری های مراقبت ارائه و زایمان مختلف مراحل در تنفسی تمرینات آموزش 

 .آورد عمل به مادر از پرستاری فرآیند به توجه با را زایمان از پس دوره به مربوط الزم های مراقبت

 .آورد عمل به را الزم های مراقبت نوزاد از پرستاری فرایند به توجه با
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 پیامدها، توانمندیها و مهارتها و انتظارات پایان دوره از فراگیر: 

 مهارت و آورده عمل به مراقبت علمی استانداردهای و وی نیاز اساس بر مددجو از باشد قادر باید دانشجو کارورزی دوره پایان در

 بخش و ناتال پره های درمانگاه در خطر کم بارداری با) مددجو از پرستاری فرآیند اصول و نظری های آموخته ،کند کسب

 وی به نیز را الزم هایآموزش  و آورده عمل به را(ریکاوری عمل، اتاق -سزارین مراقبت، تحت نوزادان-زایمان خطر، پر حاملگی

 .نماید ارائه

توجه به فرهنگ  وحق وحقوق  –اموزش فردی وگروهی به مدجویان و خانواده  –رعایت اوصول اخالقی وحرفه ای  نگرشی:حیطه 

  –وتکریم مدجویان 

 فرمهای ارزشیابی –پرشش وپاسخ  –ارایه یک مورد بالینی –روش ارزشیابی:  تکمیل الگ بوك 

اموزشهای موردنظردررالطه با  –بخش وسایر قسمتها حرکتی: تعامل با سایر دانشجویان ، پرسنل  –حیطه روانی 

 دهد. ئهه دهد. فرایند پرستاری را براساس مشکل گشایی راارائبهداشت مادران ونوزادان را به دمددجویان ارا

 فرمهای ارزشیابی –پرشش وپاسخ  –ارایه یک مورد بالینی –تکمیل الگ بوك  روش ارزشیابی:

 

 

 راهبردها و روشهای آموزشی:

عملی در بخشهای تئوری ارائه شده است و سپس جهت یادگیری موارد مراقبتی بصورت به صورت  ابتدا  این درس

 می شود. تفاده از وسایل کمک آموزشی ارائه، تمرین و تکرار مربوطه و با اس

 شرح وظایف فراگیران:

 :نظر مورد دوره در فراگیر گروهی و فردی فعالیتهای-الف

 :نماید اقدام زیر موارد به نسبت است فراگیرموظف

 بموقع و در زمانهای تعیین شده در بخش و استراحت حضور داشته باشد.  -1

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب را کسب نماید. -2

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. -3

بع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع در تهیه تکالیف خود منا -4

 .باشند داشته  بیمارستان در بالینی ارائه یک شده مشخص موضوعات از یک هر برای موظفند فراگیران داشته باشند.

ربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان م -5

 نمایند.

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در فیلد بالینی حضور یابند. -6

 در زمان شروع ساعات کاراموزی و کارورزی از تلفن همراه و هدفون استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نمایند. -7
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 تکالیف خود را با آمادگی کامل در زمان های تعیین شده ارائه نمایند.  -8

 در صورت غیبت بیش از یک روز دانشجو موظف به جبران کار اموزی خود می باشد. -9

  چنانچه غیبتها بیش از یک روز و غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.  -10

 تکمیل الگ بوك:-ب

 هتمام ورزیده و به تایید استاد مربوطه برساند.نسبت به تکمیل الگ بوك ا

 :و دانشجویان در محیط کار آموزی و کارورزی شرح وظایف اساتید               

 فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت دانشجو(

 قبل از کارآموزی

 عملی  به طورمهارت های بالینی  درمرکزروز2گذران  -1

 وآشنایی با استاد بالینی  استاد به خود معرفی -2

 محیط کار آموزیدر حضور به موقع و راس ساعت تعیین شده  -3

 در طول کارآموزی جهت استفاده دریافت کمد  -4

 حین کارآموزی

نماید وظیفه انجام عالقه با و مسئوالنه قوانین محدوده در . 

دهد قرار توجه مورد را موسسه و جو مدد هزینه مصرفی غیر و مصرفی وسایل از استفاده در دقت با  

کند محافظت او از لزوم درصورت و داده تشیخص دارد مدافعه به نیاز جو مدد که را هایی موقعیت . 

دکن رعایت و قرارداده  توجه مورد را...( و جو مدد عقاید به احترام اسرار، خلوت،حفظ حفظ راستگویی، صداقت،)اخالقی نکات . 

- کند راهنمایی درخواست مناسب موقعیت و زمان در و داده تشخیص را خود یادگیری نیازهای . 

دهد رفتار تغییر و پذیرفته را سازنده انتقاد . 

کند رعایت را..... و چای،غذا صرف آموزشی های برنامه در حضور و بخش از موقع به خروج و ورود برای شده تعیین زمان . 

کند رعایت را اسالمی شعائر ظاهر وضع نظر از . 

کند رعایت را دانشکده ضوابط و بهداشتی موازین ظاهر وضع نظر از . 

 (استاد بالینی فرآیند آموزشی محیط های بالینی )جهت
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 قبل از کارآموزی

 حضور در دفتر پرستاری جهت معرفی دانشجویان به مترون و سوپروایزر آموزشی بیمارستان -1

 آموزشیارائه برنامه تقسیم کار دانشجویان در طول مدت کارآموزی به سوپروایزر  -2

 حین کارآموزی

 با بخش و توضیح قوانین و مقرات بخشهاآشنایی  -1

 ارائه برنامه روزانه تقسیم کار دانشجویان به سوپروایزر آموزشی جهت اطالع -2

 همکاری با پرسنل بخش منظور استحکام تعامل بین دو طرف -3

 مدت کارآموزیطول  ابتدا و انتها دردر انجام آزمون بالینی  -4

 پس از کارآموزی

 ابی کارآموزی به مدیر گروه مربوطهارائه نمره نهایی ارزشی -1

 

 جدول زمانبندی دوره

 

وظایف دانشجو  و بخش  تاریخ و روز هفته 

 مورد نظر

 تکالیف دانشجو

دوشنبه مرکز مهارتهای  هفته اول

 بالینی

 مشاهده وتمرین مطالعه الگ بوك

سه شنبه مرکز مهارتهای 

 بالینی

 وتمرین مشاهده مطالعه الگ بوك

اشنایی با بخشهای 

 موردنظر

 مشاهده واموزش حضوربه موقع

تکمیل الگ بوك  –اموزش  بخش مادران باردار هفته دوم

 وارائه مراقبتها

مشاهده واموزش وارائه 

 مراقبت

 –اموزش  به خانواده بخش  نوزادان

تکمیل الگ بوك وارائه 

 مراقبتها

مشاهده واموزش وارائه 

 مراقبت

تکمیل الگ بوك  –اموزش  زایمانبخش 

 وارائه مراقبتها

مشاهده واموزش وارائه 

 مراقبت

بخش مراقبتهای ویژه  فته سومه

 نوزادان

 –اموزش  به خانواده

تکمیل الگ بوك وارائه 

 مراقبتها

مشاهده واموزش وارائه 

 مراقبت

بخش سزارین وپس 

 اززایمان

تکمیل الگ بوك  –اموزش 

 وارائه مراقبتها

مشاهده واموزش وارائه 

 مراقبت
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 روش ارزشیابی و نحوه نمره دهی:

 مقررات مربوط به نحوه فعالیت دانشجو در محیط کارآموزی:         

 حضور منظم و به موقع در محیط کاراموزی الزامی است. -1

صورت غیبت )حتی یک ( روزه دانشجو الزامی و غیبت غیر مجاز می باشد. در 10به ازا یک واحد کار اموزی حضور )  -2

 روز ( نمره صفر محسوب خواهد شد.

 نمره دانشجو به صورت ذیل محاسبه می گردد. -3

 نحوه نمره گذاری: 

 1= راهنمایی بدون و مستقل طور به همیشه

 %75=راهنمایی کمی با و مستقل طور به اوقات اغلب

 %5=راهنمایی و کمک با" معموال

 %25= راهنمایی و کمک با همیشه

 0=راهنمایی و کمک با حتی هرگز

 نمرات

14 از نمره:                    ارزشیابی ابزار  

20 از نمره:                         بوک الگ  

16 از نمره:                    بالینی تکالیف  

50 از نمره:                                   جمع     

 دانشجو نهایی نمره= 5/2بر تقسیم نمرات جمع حاصل

 حداقل تجهیزات مورد نیاز دوره:

 بر اساس محل کاراموزی تجهیزات مورد نظر در بخش وجود دارد.

 

 برآورد هزینه ها شامل: )فضای فیزیکی، پرسنلی، تجهیزاتی، نرم افزاری، مصرفی و عمومی(

 مجموع تعداد یا مقدار مورد نیاز قیمت واحد  شرح هزینه ردیف
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 با توجه به حضوردانشجویان در بیمارستانهای آموزشی و سرپرستی اساتید نیاز به براورد هزینه ها در این قسمت نیست.
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