
 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 0011سال 

 کسب می کنند.اورژانس های مامايی را در مورد  مهارت های الزم دانشجويان مقدمه

 مامايی و زايشگاه يک فوريت يا اورژانس مامايی را به درستی تشخیص و درمان کند. در پايان بتواند در بخش  :هدف کلی

 : رفتاریاهداف 

 بتواندبايستی کارگاه  دانشجو پس ازشرکت درجلسات

 اورژانس های مامايی را تعريف کند. .0

 را شرح دهد. CPRمراحل کامل  .2

 خانمهای حامله و غیر حامله رابیان کند. CPRتفاوت  .3

 صحیح تشخیص و درمان شوک هیپوولمیک در حاملگی را شرح دهد.راه های  .0

 راه های صحیح تشخیص و درمان ايست قلبی در حاملگی را شرح دهد. .5

 راه های صحیح تشخیص و درمان خونريزی ها در حاملگی و بعد از زايمان را شرح دهد. .6

 راه های صحیح تشخیص و درمان شوک هموراژيک را توضیح دهد.   .7

 

 CPR، کارگاه: اورژانس های مامايینام 

 کارشناسی مامايیرشته تحصیلی: مقطع و 

 جلسه 3

 نسیم خادمی:  مدرس

Email :    khademi_nasim@pmd.iaun.ac.ir                                                     

 SKY ROOM: مکان

 شنبه، يکشنبه، دوشنبه : روز 

 0011ارديبهشت    6و  5و 0

 

 

  

 



 حیح تشخیص و درمان آتونی رحم را شرح دهد.را ه های ص .8

 انواع داروهای مورد استفاده در فوريت ها و اورژانس های مامايی را توضیح بدهد. .9

 اولويت های عملی در اورژانس های مامايی را بخوبی شرح دهد. .01

 نحوه اداره تروما در حاملگی را بطور کامل شرح دهد. .00

 

 از وسايل الکترونیکی و اساليد و فیلممجازی است با استفاده   روش تدريس:

 فعالیتهای فراگیران:

 جلسات کارگاه  بدون غیبت در حضورمنظم فعال و -0

 جلسات پرسش و پاسخ کارگاهشرکت فعاالنه در  -2

 

 :روش ارزشیابی

 پرسش سوال .0

 

  0011برگزاری کارگاه  جدول زمانبندی

روز 

 کارگاه

 محل 

 کارگاه

 فعالیت های دانشجو موضوعات

0 SKY 
 ROOM 

Kmc   
 مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد

 پرسش و پاسخ              

2 SKY 
 ROOM 

شوک هموراژيک و خونريزی های بعد از 

 زايمان

 پرسش و پاسخ          

3  SKY 
ROOM 

در   CPR 

اطفال  -حاملگی-بزرگساالن     

 

 پرسش و پاسخ

 

 :منابع

 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش   3و 2و 0. بارداری و زايمان ويلیامز جلد 0 .0

 انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش   2و 0نواک و برک جلد  .2

 CPRدستورالعمل کشوری   .3

 بارداری و زايمان دستورالعمل کشوری   .0

 و اورژانس های مامايی CPRجديدترين مقاالت مرتبط با  .5



 


