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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده 1کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی  عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: کارورزینوع واحد درسی: 

 پیوستهکارشناسی  مطقع تحصیلی: 2کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری: دتعداد واح

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی  021کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    7  -پیشنیاز:  1346233 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییی: رشته تحصیل فاطمه بیاتنام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 f.bayat680@gmail.comپست الکترونیک: 19900911992 شماره تماس:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 گروه مامایی(: نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  21/1/97 ترکیبی مجازی حضوری
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 اهداف آموزشی

 هداف کلی : 

 و زایمان انجام لیبر، اداره برای را الزم عملی و علمی مهارت تا کند می فراهم دانشجویان برای را فرصتی کارآموزی این

 .آورند بدست طبیعی غیر و طبیعی موارد در زایمان از پس های مراقبت انجام همچنین

 اهداف اختصاصی درس :

های )دیابت، فشار خون بارداری،  caseاز دانشجو انتظار می رود تا در طول مدت کارآموزی در موارد طبیعی و در 

ان، مادران پره اکالمپسی، پارگی زودرس کیسه آب، زایمان زودرس، دکلمان، جفت سر راهی، گذشتن از موعد زایم

 و مرده زایی ، مراقبت های ذیل را انجام دهد. IUGRمبتال به بیماری های طبی، دوقلویی، بریچ، جنین 

 ارتباط مناسب با زائو برقرار نماید. .0

 مانورهای شکمی  و فیزیکی حال و انجام معاینات گرفتن شرح .2

 کامل، دقیقه یککنترل  مادر، نبض با جنین نبض کنترل صحیح، محل کردن پیدا( قلب جنین  صدای کنترل .0

 خارجی  مانیتورینگ و صدای قلب جنین  ثبت و شمارش انقباض، بعد بالفاصلهکنترل صدای قلب جنین 

 الگوی ضربان قلب جنین را بررسی و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد. .4

 در صورت غیر طبیعی بودن الگوی ضربان قلب، اقدام مناسب را انجام دهد. .5

موقعیت و قوام سرویکس، توجه به عضو نمایش، جایگاه عضو افاسمان،  دیالتاسیون،)توجه به ال معاینه واژین .1

 (.کیسه آب، معاینه لگن وضعیتبررسی  ،جنینپوزیشن  نمایش و

 بر اساس معاینه واژینال نمره بی شاپ را محاسبه کند. .7

 تصمیم بگیرد. با توجه به شرح حال و معاینات انجام شده در رابطه با بستری کردن زائو .8

برقراری لباس، تخت، تخلیه مثانه، آماده کند. )آماده کردن  جهت استقرار در اتاق لیبررا زائوی بستری شده  .9

 گرفتن آزمایشات(، تجویز سرم، راه وریدی

 انقباضات قلب جنین،کنترل کنترل صدای(کامل انجام دهد.  طور مراقبت های مرحله اول زایمان را به .01

درد با استفاده از  تخلیه مثانه، تسکین واژینال، غذیه، وضعیت قرار گیری، معاینه شکمی وتوجه به ت رحمی،

 ( زائو به سواالت پاسخ مایع درمانی، و دارو روشهای غیر دارویی، تجویز

اقدامات تشخیصی و مراقبت های الزم را در موارد غیر طبیعی چون دیابت، فشار خون بارداری، پره  .00

درس کیسه آب، زایمان زودرس، دکلمان، جفت سر راهی، گذشتن از موعد زایمان، اکالمپسی، پارگی زو

 و مرده زایی انجام دهد. IUGRمادران مبتال به بیماری های طبی، دوقلویی، بریچ، جنین 

 اندیکاسیون های انجام القا و تقویت لیبر را تشخیص دهد. .02

 مراقبت های مربوط به القا و تقویت لیبر را انجام دهد. .00
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 ندیکاسیون های انجام آمنیوتومی را تشخیص دهد.ا .04

 رعایت شرایط استریلیتی انجام دهد. را با در صورت وجود اندیکاسیون، آمنیوتومی .05

 پارتوگراف زایمان را تکمیل کند. .01

 موارد غیر طبیعی را در پارتوگراف تشخیص دهد و اقدام مناسب را انجام دهد. .07

 دهد. تشخیصرا  زایمان شروع مرحله دوم .08

آماده گردد. )شستن دست ها، آماده کردن ست زایمان، پوشیدن چکمه، گان،  انجام مرحله دوم لیبر رایب .09

 دستکش(

 ست زایمان را به درستی باز کند. .21

 پرپ و درب را به طور صحیح انجام دهد.  .20

 دهد. تشخیصرا بدرستی اپی زیاتومی انجام نیاز به  .22

 دهد.انجام  را بدرستی بی حسی اپی زیاتومی .20

 له دوم زایمان را با کمک مربی انجام دهد.مرح .24

مراقبت های مربوط به نوزاد را بالفاصله پس از زایمان انجام دهد. )باز کردن راه هوایی، جلوگیری از هیپو  .25

 ترمی، تحریک نوزاد(

 آپکار نوزاد را در دقایق اول و پنجم پس از تولد محاسبه کند. .21

 ز خروج نوزاد انجام دهد.تماس پوستی مادر و نوزاد را بالفاصله پس ا .27

و گرفتن  Kمراقبت های مربوط به نوزاد)کالمپ بند ناف، بستن دستبند، معاینه فیزیکی نوزاد، تزریق ویتامین  .28

 اثر پای نوراد( را انجام دهد. 

 زایمان جفت و پرده های جفتی را انجام دهد. .29

 جفت و پرده های جفتی را معاینه کند. .01

 رستی انجام دهد.مدیولترال را بد اپی زیاتومی .00

 و یا صدمات مربوط به کانال زایمان را ترمیم کند. اپی زیاتومی .02

 به مادر برای انجام شیردهی کمک کند. .00

کنترل های مربوط به مرحله چهارم زایمان را انجام دهد )کنترل خونریزی، بررسی ارتفاع و قوام رحم،  .04

 یاتی، ثبت و گزارش مراقبت های مرحله چهارم زایمان(بررسی عالئم ح

 موارد غیر طبیعی مربوط به مرحله چهارم زایمان را تشخیص و مراقبت های الزم را انجام دهد. .05

به مادر مراقبت های پس از زایمان را آموزش دهد. )مراقبت از خود و بهداشت فردی، حمام، مراقبت از  .01

یه، اجابت مزاج، برون ده ادراری، رابطه جنسی، تنظیم خانواده، عالئم زخم، خونریزی پس از زایمان، تغذ

خطر مادر و نوزاد، نحوه شیردهی، دفع ادرار و مدفوع در نوزاد، واکسشیناسیون، آزمایشات مربوط به 

 غربالگری نوزاد، زمان و مکان مراجعات مادر پس از ترخیص(.

  نماید و در راند بالینی مشارکت فعال داشته باشدمطالب نظری مرتبط با اهداف کارآموزی را مطالعه 
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

              بررسی کیسکنفرانس ، سایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 

 جارب یادگیری )حین تدریس(:ت

 مهارتهای زندگی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از اختالالت روانتوجه به 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ی و انجام درست موارد تدریس شدهشرکت فعال در کارآموز

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

  غیبت غیر موجه محل کارآموزی و خودداری ازحضور منظم در 
  اخالق و شئونات اسالمی در زایشگاه رعایت 

 رعایت کلیه قوانین بیمارستان و زایشگاه 
 برقراری ارتباط مناسب با استاد، سایر دانشجویان، پرسنل، زائو و همراهیان زائو 
 داشتن احساس مسئولیت در قبال زائو 
   راند بالینیشرکت فعال در مشارکت در مراقبت از زائو و 

 میل فرم ثبت مهارتها و ارائه آن به استاد در انتهای کارآموزیتک 

 (نیاز صورت در) بخش با اطالع از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل و با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 .با اطالع و زیرنظر مربی مربوطه انجام شوداز بیمار نجام هر گونه معاینه یا نمونه برداری ا

 کلیه موارد بهداشتی رعایت شود.
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 شستن دست ها به صورت کامل و با توجه به دستورالعمل رعایت شود.

 

 فهرست منابع درسی:

 . شارات گلبانویرایش، انت، آخرین .بارداری وزایمان ویلیامز.کانینگهام،اف.گاس -1

دغتر سالمت خانواده ،  -وزارت بهداشت -مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران )راهنمای خدمات داخل و خارج بیمارستانی( -2

 اداره سالمت مادران، آخرین ویرایش

واده ، اداره دغتر سالمت خان -راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت -3

 سالمت مادران، آخرین ویرایش

دغتر سالمت خانواده ، اداره  -راهنمای کشوری ارائه خدممات مامایی و زایمان، بیمارستان های دوستدار مادر، وزارت بهداشت -4

 سالمت مادران، آخرین ویرایش

 ویرایشدرسنامه مامایی مایلز.میلز،مارگارت اف،آخرین  ،درسنامه مامایی مایلز -5

6- Danforth obstetrics and gynecology diagnosis edited by jamesR.scoot.last edition  
7- Current obstetrics &gynecology diagnosis &treatment, edited by Alan H.Decherney. last edition  

8- Varneys Midwifery- last edition,New yourk:Jones&Barlett  

 
 

 

 روش ارزیابی:

 ملکردمشاهده ع

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    
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و رعایت  حضور به موقع و منظم در کارآموزی

 قوانین آموزشی

 نمره 0

 نمره 4 و پرسش و پاسخ بالینی شرکت در بحث های علمی

 نمره 0 انجام تکالیف

 نمره 00 امتحان عملی

 
 

 


