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 Course planیا بالینی  طرح دوره

بارداری و زایمان نام درس: 

 ۱طبیعی و غیر طبیعی 

 رشته تحصیلی:

 مامایی

 

  

 :مقطع تحصیلی

 کارشناسی

 

 

 :دوره یبرگزار کانم

  بلوک زایمان

 

 :استاد بالینی

زهرا حسینی 

 حاجی

 :نیمسال تحصیلی

-۱40۱نیمسال دوم 

۱400 

 مامایی :یگروه آموزش

  ول دوره:ئنام مس

زهرا حسینی 

 حاجی

 دوره: انیشروع و پا

 2/4/۱40۱الی ۱6/۱۱/400
 یک ترم  طول دوره:

Email:hoseiniz2@thums.ac.ir 

 ، طبقه دوم، دفتر گروه مامایی2دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ساختمان شماره  آدرس دفتر گروه:

 ، در وقت اداریهمه روزه ول دوره:ئبا مس تماس یساعت و روزها

 
  دوره: کلی هدف
 طبق اصول دهگانه بیمارستان های دوستدار مادر و کودک زایمان طبیعی و غیر طبیعی در بلوک زایمانبا  آشنایی 

 
 اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

  :شناختیاهداف بر اساس حیطه 
 

 دانشجو قادر باشد:
 .بداند را  ان بیمارهمکاران و  اصول صحیح برقراری ارتباط با  (1

 .بداندرا  ماریبهمراه ارتباط با  یبرقرار حیاصول صح (2

 .بداند را و همراه بیمار جلب اعتماد بیمار  اصول (3

 .نام ببردوسایل حفاظت شخصی و ترتیب استفاده از آن ها را  (4

 .توضیح دهداصول انجام اقدامات آسپتیک را  (5

 .بیان کنداقدامات الزم جهت پذیرش بیمار را  (6

 .بیان کندرا  ماریب ترخیصاقدامات الزم جهت  (7
 نها را بشناسد.وجود در بخش و نحوه استفاده از آوسایل م (8

 اصول بیمارستان های دوستدار مادر و کودک را بداند (9

 طرح درمانی را با توجه به علت مراجعه مادر به اتاق معاینه بداند. (10

 را بداند. LDRنحوه پذیرش مادر در  (11

 را بداند. مراقبت از مادر در مراحل مختلف زایماناصول  (12

 را  بداند. کاهش درد غیر دارویی و تسکین درد دارویی روشهای (13

 نحوه کنترل لیبر را بداند (14

 نحوه انجام زایمان طبیعی را بداند (15

 نحوه مراقبت از مادر در موارد القای زایمان را بداند. (16

 لیبر و زایمان پر خطر را بشناسد (17

 درخواست کمک و ارجاع فوری در موارد اورژانسی را بدانداصول  (18

 دهد. ارائه آموزش الزم در موارد مراقبت های بعد از زایمان را (19
 دهد. آموزش الزم در موارد شیردهی را ارائه (20
 نحوه پذیرش نوزاد را بداند (21

 نحوه مراقبت و معاینه نوزاد را بداند (22

 

 

 :یحرکت یرواناهداف بر اساس حیطه 



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2

 
  دانشجو قادر باشد:

 کنترل لیبر و مراقبت از مادر در طول لیبر را بداند نحوه (1

 انجام زایمان طبیعی )کنترل سر و شانه(/ اپی زیاتومی/ ترمیم اپی زیاتومی/ کنترل بعد از زایمان و مراقبت مادر و نوزاد را بداند  (2
 زایمان طبیعی از غیر طبیعی را تشخیص داده و در موراد اورژانس درخواست کمک و ارجاع نماید (3
 

 
 :عاطفیاهداف بر اساس حیطه 

 
 بیمارستان برقرار کند. قسمتهای سایر و خدمات پرسنل بیمار، همراهان بیماران دانشجویان، پرستاران، ماماها، پزشکان، با اثربخش و مناسب ارتباط (1

 لذت ببرد. نوزاد و  مادراز حمایت عاطفی  (2

 نسبت به صحیح انجام دادن اقدامات احساس مسئولیت نماید. (3

 داشته باشد. مقتضی شرایط در بخش کلیه با مناسب همکاری (4

 نسبت به اهمیت حفاظت شخصی حساس شده باشد. (5

 رعایت بهداشت جهت کاهش انتقال الودگی ها را یک اصل بداند. (6

 

 )مبتنی بر حیطه روانی حرکتی( :و مهارت های عملیاهداف 

 دانشجو قادر باشد:
 تکنیک های کاهش درد غیر دارویی و تسکین درد دارویی را بکار گیرد (1

 ماساژدرمانی برای خوشایندسازی زایمان استفاده نمایدو  گرما وسرمادرمانیاز طب فشاری، تکنیک های تنفسی، آروماتراپی،  (2

 از رفلکسولوژی و طب فشاری برای کمک به تسریع زایمان استفاده نماید (3

 از تن آرامی برای کمک به مادر در خلق تصورات مثبت استفاده نماید. (4

 رمانی الزم برای مادر را انجام دهد.اقدامات دارویی و د (5

 الزم برای انجام زایمان و کنترل لیبر را چک وکنترل کند تجهیزات و وسایل (6

 زمان مناسب برای پوشیدن لباس و آماده شدن برای انجام زایمان را بداند (7

 نحوه پرپ و درپ و آماده کردن وسایل و اتاق را برای زایمان انجام دهد (8

 از زایمان را به مادر بدهد آموزش های مناسب قبل (9

 در حین زایمان کنترل خروج سر و شانه نوزاد را بخوبی انجام دهد (10

 در صورت نیاز به اپیزیاتومی انجام دهد و پرینه را بدرستی ترمیم نماید. (11

 عالئم خروج جفت را بشناسد (12

 با استفاده از مانور مناسب خروج جفت را انجام دهد (13

 انجام و آموزش های الزم را به مادر بدهد.مراقبت های بعد از زایمان را  (14

 رابداند و بکار بگیرد نحوه برقراری تماس پوستی نوزاد (15

 پذیرش و معاینه نوزاد در بدو تولد را انجام دهد (16

 بربالین را انجام دهد. بیماران تحویل (17

 دربالین بیمار داشته باشد. تیم اعضا سایر یا و پزشک همراهی با (18

 

 : درس  اصلی منابع

 مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران/ بخش های داخل بیمارستان/ چاپ چهارم/ بازنگری سوم (1

 کانینگهام لوونو اشفیلد و سایر همکاران /2۰1۸بارداری و زایمان ویلیامز ویرایش  (2

 مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان/ زیبا تقی زاده (3

 یقه یوسف زادهمهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان/ صد (4
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 نحوه ارزشیابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 :حین دوره( هایالف( تکوینی )ارزشیابی

بررسی الگ بوک ها و توجه به خودارزیابی دانشجو، بررسی میزان فعالیت و مشارکت دانشجو در انجام امور پرسش و پاسخ،  

  صحیح انجام دادن اقدامات توسط دانشجو محوله، بررسی

 نمره 1۵ بارم:

 (:پایان دوره هایب( تراکمی )ارزشیابی

 نمره(1)...(و آموزشی پوستر ،پادکست آموزشیمقاله،  بصورت) معرفی یک تکنیک جدید آرام سازی

 نمره( 1) رعایت آداب و اصول ارتباط با پرسنل و استاد

 نمره( 1) های مورد مطالعه در بخشاز مجموع کنفرانس امتحان کتبی 

 نمره( 2ک)انجام تکنیک ها و کنتر لیبر و زایمان در بلو

 نمره ۵بارم: 

 

 قوانین و مقررات آموزشی دوره:
 مطالب مشخص شده توسط همه دانشجوها مطالعه شود. (1

 در بحث های گروهی و فعالیت ها مشارکت داشته باشند. (2

 تالش الزم را به کار گیرند.برای یادگیری انجام صحیح اقدامات  (3

 برقرار کند. پرسنل و استاد ،ارتباط مناسبی با مادر (4

 کافی داشته باشد. توجه اقدامات درمانی و دارویی و تکنیک های بالینیبه  (5

 نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:ل دوره در مورد ئوسیاست مس
 دانشجو باید:

 رآس ساعت در بخش حضور داشته باشد.  (1

 ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد. (2

 لباس فرم طبق دستورالعمل دانشگاه برای هر بخش، استفاده شود. (3

 اتیکت شناسایی داشته باشد. (4

 رفتاری باوقار و مودب داشته باشد. (5

 را رعایت نماید. دانشجوییشئونات  (6

 اید.ارتباط محترمانه ای با پرسنل بخش برقرار نم (7

 هر گونه تاخیر و یا عدم حضور در کاراموزی را سریعا اطالع دهد. (8

 از وسایل تزئینی از جمله دستبند و .... به هیچ وجه در بخش استفاده ننماید. (9

 ساعت

10:15-13:15 

 ساعت

10 .-

9.30 

 ساعت

9.30-8.15 

 ساعت

  روز 8.15-7.30

پرسش و پاسخ، کنفرانس مطالب 
مراقبت از ادامه خواسته شده، 

کنترل لیبر و خوشایند سازی  ،مادر
مراقبت از  ،زایمان تا زمان زایمان

مادر و انجام دستورات دارویی و 
درمانی الزم در صورت زایمانی 
نبودن مادر/ آمادگی الزم برای 

 انجام زایمان 

شرح حال و چک  استراحت
معاینات الزم 

،پیگیری آزمایشات و 
مشاوره ها، همکاری 

 با بخش

ویل بیماران بر بالین تح
 ،گرفتن شرح حالآنها،

تخصیص ، انجام معاینات الزم
دانشجویان به تعداد الزم برای 

انجام دستورات ،اقدامات بالینی
  دارویی و درمانی الزم

 1 شنبه
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پرسش و پاسخ، کنفرانس مطالب 
ادامه مراقبت از خواسته شده، 

کنترل لیبر و خوشایند سازی  ،مادر
مراقبت از  ،زایمان تا زمان زایمان

مادر و انجام دستورات دارویی و 
درمانی الزم در صورت زایمانی 
نبودن مادر/ آمادگی الزم برای 

 انجام زایمان 

شرح حال و چک  استراحت
معاینات الزم 

،پیگیری آزمایشات و 
مشاوره ها، همکاری 

 با بخش

بالین تحویل بیماران بر 
 ،گرفتن شرح حالآنها،

تخصیص ، انجام معاینات الزم
دانشجویان به تعداد الزم برای 

انجام دستورات ،اقدامات بالینی
  دارویی و درمانی الزم

 2 یکشنبه

پرسش و پاسخ، کنفرانس مطالب 
ادامه مراقبت از خواسته شده، 

کنترل لیبر و خوشایند سازی  ،مادر
مراقبت از  ،زایمان تا زمان زایمان

مادر و انجام دستورات دارویی و 
درمانی الزم در صورت زایمانی 
نبودن مادر/ آمادگی الزم برای 

 انجام زایمان 

شرح حال و چک  استراحت
معاینات الزم 

،پیگیری آزمایشات و 
مشاوره ها، همکاری 

 با بخش

تحویل بیماران بر بالین 
 ،گرفتن شرح حالآنها،

یص تخص، انجام معاینات الزم
دانشجویان به تعداد الزم برای 

انجام دستورات ،اقدامات بالینی
  دارویی و درمانی الزم

 3 دوشنبه

پرسش و پاسخ، کنفرانس مطالب 
ادامه مراقبت از خواسته شده، 

کنترل لیبر و خوشایند سازی  ،مادر
مراقبت از  ،زایمان تا زمان زایمان

مادر و انجام دستورات دارویی و 
درمانی الزم در صورت زایمانی 
نبودن مادر/ آمادگی الزم برای 

 انجام زایمان 

شرح حال و چک  استراحت
معاینات الزم 

،پیگیری آزمایشات و 
مشاوره ها، همکاری 

 با بخش

تحویل بیماران بر بالین 
 ،گرفتن شرح حالآنها،

یص تخص، انجام معاینات الزم
دانشجویان به تعداد الزم برای 

انجام دستورات ،اقدامات بالینی
  دارویی و درمانی الزم

سه 

 شنبه
4 

پرسش و پاسخ، کنفرانس مطالب 
ادامه مراقبت از خواسته شده، 

کنترل لیبر و خوشایند سازی  ،مادر
مراقبت از  ،زایمان تا زمان زایمان

مادر و انجام دستورات دارویی و 
درمانی الزم در صورت زایمانی 
نبودن مادر/ آمادگی الزم برای 

 انجام زایمان 

شرح حال و چک  استراحت
معاینات الزم 

،پیگیری آزمایشات و 
مشاوره ها، همکاری 

 با بخش

تحویل بیماران بر بالین 
 ،گرفتن شرح حالآنها،

یص تخص، انجام معاینات الزم
دانشجویان به تعداد الزم برای 

انجام دستورات ،اقدامات بالینی
  دارویی و درمانی الزم

چهارش

 نبه
5 

پنج     

 شنبه
6 

 7 جمعه    

 


