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 : پرستاری مامایی دانشکده

 گروه آموزشی: مامایی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 از پس و طبیعی زایمان بارداری، در آموزش و مشاوره عنوان واحد درسی:

                                      زایمان
  پرستاری مامایی مرکز آموزشی درمانی:/ دانشکده

 ارشد مشاوره در مامایی کارشناسی رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 ارشد کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی: 1 کارآموزی: عملی: 2 نظری: تعداد واحد

        تعداد ساعت
 43 نظری:

 ساعت
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 11 کارآموزی: عملی:

    89-89 دوم نیمسال م  اانوادهسالپیشنیاز:   01 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداش  باروری رشته تحصیلی: ترانه امامقلی او شه چین  نام و نام خانوادگی:

 استادیار  رتبه علمی: دکتری مقطع تحصیلی:

 t_khooshehchin@yahoo.com پست الکترونیک:  شماره تماس:

    ماماییپرستاری  دانشکدهمحل کار: 

 ترانه امامقلی او شه چین  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

    00/00/1431  
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 اهداف آموزشی

 هدف کلی:

  زایمان از قبل های آمادگی لوژیک،فیزیو زایمان با آشنایی 

 فیزیولوژیک زایمان جه  آنان سازی آماده و والدین آموزش و مشاوره توانایی

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 د.را نام ببر اصول بیمارستانهای دوستدارمادر●

 .شرح دهد را مادر صول ده گانه بیمارستانهای دوستدارهریک از ا ●

 .زایمان شرح دهد مشارکت بیمار وجامعه را دربارداری و زایمان وبعداز●

 .شرح دهد اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان را●

 هد.گی برگزاری کالسهای آمادگی برای زایمان را شرح دنچگو●

 .را شرح دهد جنین و مراحل رشد و تکامل چگونگی فرایند لقاح●

 .وروآندوکرینولوژی بارداری را شرح دهدن●

 . درد و مکانیسم آن را تعریف کند●

 .نظریه های مربوط به درد را شرح دهد●

 . دردزایمان و تئوریهای مرتبط با آن را شرح دهد●

 .انواع پوزیشن های لیبر و زایمان را شرح دهند●

 .دهد ن را شرحآناتومی لگن استخوانی و عضالت شکم و لگ●

 توضیح دهدتغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری را ●

 .اصالح وضعیت ها دربارداری را جهت کاهش عوارض و دردهای عضالنی و اسکلتی مادرشرح دهد●
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 . وضعیت هادرلیبر و زایمان را شرح دهند اصالح●

 .انواع تمرینات ورزشی بدون خطر دربارداری را شرح دهد●

 .بل ازانجام ورزش دربارداری و پس اززایمان را توضیح دهندشرایط ق و فواید●

 .دهدانجام ریالکسیشن را شرح  های تکنیک●

 دهد. زایمان را شرح  انواع تکنیکهای تنفسی در●

 .تغییرات فیزیولوژیک بعداززایمان را شرح دهند●

 .نحوه مراقبت ازمادردردوره بعداززایمان را شرح دهند●

 . ربعداززایمان را شرح دهندنحوه مراقبت ازنوزادد●

 .روش صحیح شیردهی شرح دهند و مزایای شیرمادر●

 .روش های دوشیدن وذخیره شیرمادر را شرح دهندو  مشکالت شایع شیردهی●

 :حیطه عاطفی 

کندشرکتکالسیمباحثدرآموزشحیندر

درتهیهوپمفلت طراحیآموزشیبانشاندادن،عالقمندیپیشقدمشدهومشارکتفعالنماید

عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 در حین مشاوره اصول مشاوره را رعایت می کند

 د به حاالت روحی مدد جو توجه کرده و به تمام سواالت او با خوش رویی پاسخ می ده در حین مشاوره

 :حیطه روانی حرکتی 

 را ارئه دهد. مشکل شایع مادرانیک مشاوره مناسب در جه  پیشگیری و درمان یک 

 .ارائه دهد صحیح نحو به و طراحی رامادران  شایع مشکل یک آموزش پیشگیری جهت مناسب پمفلت یک .
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی              ▀                                                                                                                                                          پرسش و پاسخ               ▀                                                                                                                                                                                                     سخنرانی
شبیه سازی  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

    سایر) بنویسید(:               

 مواد و وسایل آموزشی:

 بورد وایت پاورپوینت، اسالید

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 اری کالسهای آمادگی برای زایمانبرگز

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ارائه  یک مشاوره مناسب برای مددجویان 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 و موقع به انجام آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرک  آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 
 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب

 ضرورت صورت کالس در از اروج: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و اوردن از اجتناب موبایل، با صحب  عدم موبایل، نمودن سایلن  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه
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 فهرست منابع درسی:

 بهداش  زایمان،وزارت برای آمادگی کالسهای آموزش راهنمای 

 ●اراک پزشکی علوم دانشگاه انتشارات. دردزایمان به نوین رویکردی. اقدام فراهانی،سیدزاده داودآبادی:ترجمه.مارگارت یربی 

 ●،4102، زایمان و بارداری ویلیامز 

 ●بهداش  وزارت دارمادر،دوست بیمارستانهای کشوری راهنمای 

 ●بهداش  وزارت شیرمادر، با تغذیه ترویج آموزشی مجموعه 
  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 کوته پاسخ

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 2 و پروژه: عملی انجام تکالیف 1/0 مشارکت کالسی: 5/2حضور و غیاب کالسی: 

 10  امتحان پایان ترم: 1 امتحان میان ترم: 2کوئیز: 

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  ان ارائهمک

4 - 2 11/11/0989 حضوری 0 دانشکده  

 پرستاری مامایی

– و سازگاریهای بدن در دوران بارداری تغییرات ملکیدکتر    

4 - 2 11/11/0989 حضوری 4 دانشکده  

یپرستاری مامای  

ملکیدکتر  رشد و نمو جنین  

4 - 2 11/11/0989 حضوری 9 دانشکده  

یامایپرستاری م  

اصول بیمارستانهای دوستدار کودک -مراقبتهای دوران بارداری - ملکی دکتر   

4 - 2 11/11/0989 حضوری 2 دانشکده  

یپرستاری مامای  

 مشاوره برنامه ریزی -اهداف و اصوصیات کالسهای آمادگی برای زایمان 

-برای زایمان  

ملکیدکتر   

4 - 2 11/11/0989 حضوری 5 دانشکده  

ییپرستاری ماما  

های آننورواندوکرینولوژی در بارداری درک درد و نظریه  اانم جعفری 

4 - 2 11/11/0989 مجازی 6 دانشکده  

یپرستاری مامای  

-اصول اموزش به بزرگساالن و سبکهای یادگیری  - جعفری اانم   

4 - 2 11/11/0989 مجازی 9 دانشکده  

یپرستاری مامای  

داریااتالالت وضعیتی و اصالح وضعی  در بار جعفری اانم   

4 - 2 11/11/0989 حضوری 9 دانشکده  

یپرستاری مامای  

-های مختلف لیبر و زایمان و ااتالالت آن وضعی  - جعفری اانم   

4 - 2 11/11/0989 حضوری 8 دانشکده  

یپرستاری مامای  

تن آرمی و تکنیکهای تنفسی -روشهای غیر دارویی کاهش درد   دکتر اوشه چین  

4 - 2 11/11/0989 حضوری 01 دانشکده  

یپرستاری مامای  

 دکتر اوشه چین  تمرینات عصبی و عضالنی، تمرینهای کششی و تقویتی

4 - 2 11/11/0989 حضوری 00 دانشکده  

یپرستاری مامای  

-نقش همراه در لیبرو زایمان و آمادگی برای پدر شدن  دکتر اوشه چین  

4 - 2 11/11/0989 مجازی 04  دکتر اوشه چین  طب فشاری و ماساژدانشکده  
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یمایپرستاری ما  

4 - 2 11/11/0989 حضوری 09 دانشکده  

یپرستاری مامای  

 دکتر اوشه چین  مراقبتهای پس از زایمان مادر. تغذیه و بهداش  مادر پس از زایمان

4 - 2 11/11/0989 حضوری 02 دانشکده  

یپرستاری مامای  

  دکتر اوشه چین مراقبتهای پس از زایمان نوزاد

4 - 2 11/11/0989 حضوری 05 دانشکده  

یپرستاری مامای  

ماه برای شیراوار 6و تغذیه تکمیلی پس از شیردهی   دکتر اوشه چین  

4 - 2 11/11/0989 مجازی 06 دانشکده  

یپرستاری مامای  

 دکتر اوشه چین  مامایی مبتنی بر شواهد حین و پس از زایمان

4 - 2 11/11/0989 حضوری 09 دانشکده  

یرستاری مامایپ  

– و سازگاریهای بدن در دوران بارداری تغییرات  دکتر اوشه چین  

 01/03/1431            تاریخ امتحان پایان ترم: 00/00/1431                تاریخ امتحان میان ترم: 09

 


