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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مامایی پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده  رورزی زایمان طبیعیکا عنوان واحد درسی:

 ماماییرشته تحصیلی: عملیواحد درسی: نوع

 ی:عمل  نظری: تعداد واحد
 2 کارآموزی:

 واحد
 پیوسته  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

        تعداد ساعت
 :نظری

 

 202عملی:

 ساعت
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:

 کد درس:

97 

 ، کارآموزی بارداری طبیعی2بارداری و زایمان پیشنیاز: 

 

79-79 

 نیمسال دوم

   

 سایر: سایر:

 ؤل درسمشخصات مس

 ماماییرشته تحصیلی: ساناز فیاضی نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 sanazfaiiazi@zums.ac.irپست الکترونیک:  44239494تماس: شماره

 ، طبقه دوم ، دفتر مجلهدانشکده پرستاری و مامایی زنجان    محل کار:

 ساناز فیاضی،  :(انرس)مدنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  20/22/79 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

 

:شرح درس عملی  

نا می دانشجویان با روش های کاهش درد زایمان آشاین درس به توضیح روشهای کاهش درد غیر دارویی پرداخته و به این طریق 

 گردند.

 

 هدف کلی:

نحوه اداره و کنترل و مراقبت از مادر و جنین و نوزاد در طی مراحل مختلف وضع حمل دانش کافی در مورد فرآیند فیزیولوژیک زایمان، کسب

 طبیعی و دوره بعد از زایمان 

 ش درد زایمان آشنایی با روش های دارویی و غیر دارویی کاه

دستیابی به بینش صحیح و تشخیص درست و تصمیم گیری مناسب در انجام مراقبت های الزم و ارائه آموزش های ضروری به مادر بارعایت 

 مذهبی و قانونی اخالقی،اصول علمی و فرهنگی و اجتماعی،

 

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

 اهداف این دوره کارورزی را بیان نماید .     -1

 وسائل مورد نیاز و تجهیزات و نحوه استفاده از آن را در بخش زایمان شرح دهند.     -2

 ارتباط مناسب با بیمار بر قرار نمایند .     -3

 ل گرفته و نتایج راثبت و ارائه نمایند.حال بطور مستق  . مورد شرح01طبق برگه شرح حال آموزش داده شده،      -4

 نموده ونتایج را ثبت و ارائه نمایند.  مورد را بطور مستقل معاینه 01طبق آموزش داده شده ،حد اقل      -5

 زائو انجام و نتایج را در پرونده ثبت کند. 01. معاینات فیزیكی را بطور مستقل برای      -6

 زائو انجام و نتایج را در پرونده ثبت کند.01مستقل برای معاینات لئوپولد را بطور      -7

 نتایج را در پرونده ثبت کند.  زائو انجام و 01معاینات واژینال را بطور مستقل برای      -8

 زائو را بطور مستقل کنترل و در برگه کنترل لیبر ثبت نماید. 01انقباضات رحمی      -9

 مستقل کنترل و ثبت نماید.زائو بطور  01سالمتی جنین را در -01
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 زائو بطور مستقل انجام و ثبت نماید. 01تحریک زایمانی )اینداکشن و ایستمیولیشن( را در  -00

 زائو انجام دهد. 01، کنترل سرم( را بطور مستقل برای  V/S و FHR مراقبتهای مرحله اول زایمان ) گرفتن رگ ، تخلیه مثانه، شیو، کنترل -02

 بیعی مرحله اول زایمان را تشخیص و به اطالع مربی یا مسئول بخش زایمان برساند.موارد غیر ط -03

 زائو را تشخیص داده و ثبت کند. 01شروع مرحله دوم زایمان در  -04

 زائو انجام داده و ثبت کند. 01، وضعیت روحی و فیزیكی مادر( را درمورد  FHR ،V/S مراقبتهای مرحله دوم زایمان ) کنترل -05

 مورد بطور مستقل تشخیص دهد. 01زمان انتقال زائو به اتاق زایمان را در  -06

 زائو را آماده نماید. 01ست زایمان و وسایل مورد نیاز برای زایمان  -07

08- Warmer  زایمان آماده سازد. 01و کات نوزاد را برای 

 زایمان انجام دهد. 01پرپ و درپ را بطور صحیح در  -09

 مورد زائو انجام دهد. 01مراقبتهای الزم زائو در روی تخت زایمان را برای  -21

 مورد زایمان انجام دهد. 01مانور رتیگن و کنترل پرینه را بطور صحیح در  -20

 مورد زایمان انجام دهد. 01بطور صحیح در   زایمان و در بغل گرفتن نوزاد را -22

 مورد زایمان انجام دهد. 01در  کالمپ کردن بند ناف را بطور صحیح -23

 مورد زایمان انجام دهد. 01ساکشن دهان و بینی نوزاد را بطور صحیح در  -24

 مراقبت های الزم از نوزاد تازه متولد شده ) خشک کردن، گرم نگه داشتن، نمره آپگار، جنس نوزاد، توجه به گروه خونی مادر( -25

 یح انجام دهد .مورد بطور صح 01معاینه نوزاد را در  -26

 موارد غیر طبیعی در نوزاد را تشخیص به اطالع مربی یا مسئول اتاق زایمان برساند. -27

 مورد انجام دهد. 01زایمان جفت را بطور صحیح در  -28

 زائو بطور صحیح انجام دهد. 01معاینه رحم و جفت را در  -29

 کند.مورد بطور صحیح تكمیل  01پرونده مادر و نوزاد را در  -31

زائو را بطور صحیح انجام  8اقدامات الزم برای دادن اپی ) تزریق بی حسی، تشخیص زمان ، روش انجام و توضیح کافی به مادر در  -30

 دهد.

 8ترمیم اپی ) پرپ و درپ، چک نمودن پارگی، دادن بی حسی، زدن سچور ، درآوردن تامپون و کنترل نهایی و شستشوی پرینه( را در -32

 ور صحیح انجام دهد.مورد بط

، کنترل رحم، کنترل خونریزی، توجه به نیازهای مادر، نشان دادن  V/S مراقبتهای مرحله چهارم ) تزریق اکسی توسین، گر گرفتن -33

 نوزاد، شروع تغذیه با پستان( را بطور صحیح انجام دهد.

 زائو انجام دهد. 01بطور صحیح به آموزشهای الزم به مادر در طول لیبر و زایمان و بعد از زایمان را  -34

 شير دهي را بطور كامل و صحيح به مادر آموزش دهد. -53
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 شیوه ی ارزشیابی دانشجویان 

 % 61 انجام مراقبت های مربوطه به مددجو  : 

 %21در محیط کاراموزی اسالمیفعال ورعایت موارد انضباطی و حضور  

 % 21 اله ،پمفلت و شرکت در جلسات پرسش وپاسخ چگونگی انجام تكالیف محوله نظیر ترجمه مق

 

 

  

 روش های تدریس:

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

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 موارد موتبط با ایمنی خود و بیمار را انجام دهد 

 میمی برای بیمار اتخاذننماید بدون هماهنگی استاد تص

 هیچ اقدامی بدون هماهنگی استاد انجام ندهد

 فهرست منابع درسی 

 

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 کتاب های مراقبت ها ی پرستاری و مامایی 

 )راهنمای کشوری مراقبت از مادر و کودک )مراقبت های داخل بیمارستان 

 زایمان راهنمای کشوری خدمات مامایی و 

  کتب مربوط به  کاهش درد زایمان 

 کتب مرتبط با زایمان فیزیولوژیک 
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