
 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

    9044 -9911 سال تحصيلیدوم  لنيمسا

طبيعی و مراقبت های پس از زايمان را زايمان لمی و عملی در اداره ليبر، در اين درس دانشجويان مهارت های ع  :مقدمه

 فرا می گيرند.

 

کسب مهارت اداره ليبر و انجام زايمان طبيعی و مراقبت های بعد از آن در موارد طبيعی و غير طبيعی در  :هدف کلی

 زايشگاه

 

 : رفتاریاهداف 

 بايستی قادرباشد  کارآموزی دانشجو پس ازشرکت درجلسات

 از زائو شرح حال گرفتن صحيح و کامل .9

 پذيرش صحيح بيمار و بستری کردن در زايشگاه .2

 معاينه فيزيکی کامل زائو .9

 چک عاليم حياتی و گزارش موارد غير طبيعی .0

 کنترل و سمع ضربان قلب جنين در زمان صحيح و به  روش  صحيح .5

 کنترل نبض مادر بطور همزمان با قلب جنين .6

 انجام معاينه لگنی و توش واژينال .7

 تشخيص افاسمان .8

 اسيونتشخيص ديالت .1

 تشخيص پوزيشن .94

 تشخيص پرازانتاسيون .99

 کنترل ليبر بطور کامل .92

 برقرای ارتباط صحيح با زائو و حمايت عاطفی او .99

 استفاده از روش های دارويی و غير دارويی کاهش درد .90

 انجام اينداکشن و اگمنتيشن در صورت نياز و مراقبت های مربوطه .95

 و تفسير صحيح و کامل آن  NST , OCT  انجام .96

 در عرصه زايمان طبيعی و غير طبيعی : نام درس 

 9تعداد واحد: 

 عملی نوع واحد:

 کارشناسی مامايیرشته تحصيلی: مقطع و 

 بارداری و زايمانپيشنياز : دروس 

 سه شنبه ها ساعات حضور در دفتر:

 نسيم خادمی:  مدرس

Email  :khademi_nasim@pmd.iaun.ac.ir 

 بيمارستان غرضیکارآموزی: مکان 

 کارآموزی: شنبه، يکشنبه، دوشنبهروز 

 33:11 -31 ساعت کالس :

 

 

  

 



 انجام صحيح پروسيجر آمنيوتومی .97

 تشخيص زمان صحيح زايمان و انتقال زائو به اتاق زايمان .98

 اسکراب صحيح و رعايت شرايط استريليته) پوشيدن گان ، دستکش و ...( .91

 پرب و درب صحيح .24

 تشخيص لزوم انجام اپی زيوتومی و روش صحيح آن .29

 انجام زايمان طبيعی .22

 باط صحيح پوست با پوستبرقراری ارت .29

 خروج جفت .20

 ترميم صحيح اپی زيوتومی .25

 گزارش موارد غير طبيعی در جفت .26

 آموزش های الزم بعد از زايمان و  کنترل مرحله چهارم .27

 Kو تزريق ويتامين  دور سينه سر،آموزش عاليم خطر نوزاد به مادر و اندازه گيری صحيح قد،  وزن، دور  .28

 آموزش شيردهی بعد از زايمان .21

 آموزش بهداشت فردی .94

 تفسير  و رسم کامل و صحيح پارتوگراف .99

 گزارش نويس بعد از زايمان .92

 

 

 انجام پروسيجرها توسط مربی و سپس انجام آن ها توسط دانشجو تحت نظارت و کمک مربی  روش تدريس:

 

 فعاليتهای فراگيران:

 و رعايت شئونات و اخالق حرفه ای کارآموزی ها بدون غيبت در حضورمنظم فعال و -9

 شرکت فعاالنه در انجام کارهای عملی -2

 شرکت فعاالنه در کنفرانس های در نظرگرفته شده -9

  ها   case reportشرکت فعاالنه در  -0

 

 :روش ارزشيابی

 و انجام به موقع و مناسب پروسيجر ها بر اساس چک ليست مربوطه .9

 ارايه کنفرانس  .2

 

 

 

 

 

 



  9044-9911 سال تحصيلی دوم نيمسالدرس زايمان طبيعی و غيرطبيعی  جدول زمانبندی

روز 

 کارآموزی

محل 

 کارآموزی

 فعاليت های دانشجو های روزانهمهارت 

 آشنايی با قسمت های مختلف زايشگاه زايشگاه 9

 پذيرش زائو

 iv lineمعاينه فيزيکی و برقراری 

 اصل دارودهی 8

 مباحث مربوط به کنترل عفونت

 اقدامات الزم بعد از نيدل استيک شدن

 کنترل ليبر زايشگاه 2

 اينداکشن

 کار با دستگاه پمپ انفوزيون

 چک کنتراکشن ها

 FHRچک 

 پره ترم ليبر، پست ترم

 بيماری های نوزادان

 

 معاينه لگنی زايشگاه 9

 افاسمان ديالتاسيون

 پرازانتاسيون پوزيشن

اکالمسی . مراقبت های  -پره اکالمسی

 سولفات منيزيم

 

انجام تست های ارزيابی سالمت جنين و  زايشگاه 0

 تفسير آن
OCT, NST 

 مراقبت های پست پارتوم

 

 کار با دستگاه تنس الکتريکی زايشگاه 5

استفاده از طب فشاری . روش های دارويی 

 کاهش درد

 منحنی فريد من

 شستشوی دست ها زايشگاه 6

 و علمیانجام زايمان طبيعی به طور کامل 

 کنفرانس تست های ارزيابی سالمت جنين

 

 :منابع

انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش   9و 2و 9بارداری و زايمان ويليامز جلد  .9

2498 

راهنمای کشوری انجام  زايمان طبيعی و ارايه روش های غير دارويی کاهش درد زايمان، وزارت  .2

 .9917خانواده، جمعيت، اداره سالمت مادران، آخرين ويرايش بهداشت، دفتر سالمت 

راهنمای کشوری ارايه خدمات مامايی و زايمان، بيمارستان های دوستدار مادر،  وزارت بهداشت، دفتر   .9

 .9917سالمت خانواده، جمعيت، اداره سالمت مادران، آخرين ويرايش 

 




