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دانشکده پرستاري و مامایی زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

1399- 1400سال تحصیلی   دومل نیمسا

،تشخیص و کسب مهارت درانجام زایمانهاي طبیعی وبه منظورآشنایی درطی گذراندن این دوره از کارآموزي دانشجویان :مقدمه
وآشنایی با انجام زایمانهاي غیرطبیعی به امر مراقبت از مادران وانجام زایمانهاي طبیعی می غیر طبیعی مراقبت از بارداري هاي 

پردازند.
:هدف کلی

کسب مهارت درانجام زایمانهاي طبیعی وغیرطبیعی-1
غیرطبیعی،آشنایی با انجام زایمانهاي غیرطبیعی بریچ،دوقلویی،زودرس ودیررس و...تشخیص ومراقبت ازبارداریهاي-2
آشنایی با وسایلی نظیرمانیتورجنینی،فورسپس،واکیوم وکاربرد آنها وزایمانهاي سزارین-3
آشنایی با کوراژ وکورتاژ-4

خواهند بود:قادر پس ازپایان دوره درطی گذراندن کارآموزي و یاندانشجو:رفتارياهداف 
د.نانجام دهازائو وتشخیص نیاز به بستري راقدامات الزم جهت پذیرش کنترل و -1
د.نآموزشهاي الزم(آرام سازي ذهنی،عضالنی،تمرینات تنفسی و...)حین لیبررابه مادرارائه ده-2
د. ندرخواست نمایآزمایشات الزم وضروري جهت مادررا-3
د.ننحواحسن انجام دهمراقبتهاي حین لیبررابه-4
د.نانجام دهارزیابی سالمت جنین حین لیبررا-5
د.نبررسی کنالگوي ضربان قلب جنین را- 6
د.نانجام دهموارد غیرطبیعی درضربان قلب جنین راتشخیص واقدامات الزم را-7
د.ناطالعات ضروري واساسی رادربرگه پارتوگراف زایمان ثبت نمای-8
د.نرابطورکامل انجام دهزایمان طبیعی -9

د.نانجام دهمعاینه فیزیکی ومراقبتهاي بعدازتولدنوزادرا-10
د.نانجام دهاداره مرحله چهارم زایمان را-11
د.نراجهت ترخیص آنها انجام دهاقدامات مربوط به مادرونوزادمعاینات و -12
د.ننجام دهرا اخانوادهخانواده و...) با مادرهمسروآموزش ومشاوره(بهداشت،تغذیه،واکسیناسیون،غربالگري جنین،تنظیم -13
د.نانجام دهزایمان با اپی زیوتومی را-14
د.نترمیم کنپارگیهاي کانال زایمانی رایا اپی زیوتومی و-15

غیرطبیعیطبیعی وکارآموزي زایماننام درس:
واحد2تعداد واحد:

کارآموزينوع واحد:
کارشناسی ماماییرشته تحصیلی:مقطع و 
3بارداري وزایمان:یا همزمانپیشنیازدروس 

2587تلفن داخلی دفتر:

وخانم معینی مهرخانم خادمی:ربیم
زایشگاه:کارآموزيمکان 

ساعته)10صبح وعصر(-روز13روزکارآموزي:
30/12-30/7ساعت کارآموزي:

30/17 -30/12



د.ندهانجام زایمان هاي غیرطبیعی(بریچ،دوقلویی،زایمان زودرس،دیررس،پره اکالمپسی،عفونت پرده هاو...) راوکنترل اداره - 16
د.نانجام دهدرموارد خطررااینداکشن وتجویزدارو-17
د.ننجام دها اانفوزیون سرم ر-18
د.نانجام دهزایمان درمادران با بیماریهاي قلبی تنفسی کلیوي خونی عفونی و...را-19
د.نانجام دهابزاررااداره وکنترل زایمان با-20
د.نمهارت درنسخه نویسی راکسب نمای-21
د.نانجام دهلزوم کوراژوخروج دستی جفت وبررسی داخل رحم درمرحله چهارزایمان رادرصورت-22
د. نانجام دهراهامشاهده سقط،کورتاژ،سزارین ومراقبتهاي پس ازآن-23

:بالینی حضوريروش تدریس
مراقبتهاي اولیه انجام زایمان وو هم چنین الزمپروسیجرهايبا حضور دانشجو و مربی در زایشگاه مراحل پذیرش وکنترل زائو انجام

توسط دانشجو انجام خواهد شد.مربی پس از زایمان بربالین مادر تحت نظارت وکمک 
براي دستیابی به اهداف این کارآموزي از روشهاي تدریس بالینی مانند:گزارش موردي توسط هر دانشجو براساس موضوعات 

برگزاري کنفرانس بصورت فردي یا گروهی استفاده خواهد شد.زائو،مربوطه،تشکیل راند بالینی بصورت گروهی بر بالین
سه روز از کارآموزي نیز بصورت مجازي وغیر حضوري توسط مربی مربوطه و براساس اهداف درس ارایه خواهد شد.در حین برگزاري 

جام تکالیف مربوطه داشته کالس مجازي دانشجویان می بایست حضور فعال در پاسخگویی به سواالت مطرح شده توسط مربی وان
باشند.درپایان دانشجویان همگی باید به سواالت پایانی درس پاسخ دهند.

وبصورت آنالین با مشارکت فعال دانشجویان درتبادل اطالعات محتواي تدریس غیر حضوري بصورت پاورپوینت وفیلم توسط مربی 
ارایه خواهد شد.الیف مربوطه درسامانه یادگیري دانشگاه ودانش مرتبط با موضوع تدریس وپاسخگویی به سواالت وانجام تک

فعالیتهاي فراگیران:مسئولیت ها و 
مجازيدرس و در کالس درزایشگاهحضورفعال به موقع وبدون غیبت وبارعایت شئونات اخالقی وحرفه اي دانشجو-1
الك ناخن و...پوشیدن فرم وکفش مناسب زایشگاه وعدم استفاده ازتلفن همراه زیورآالت -2
مددجویان   برقراري ارتباط صحیح اخالقی وحرفه اي با پرسنل مربی و-3
رگرفته شده جهت مطالعهظشرکت درمباحث فردي وگروهی کنفرانس هاي درن-4
مربوطهcaseبطورروزانه وبراساس case reportشرکت فعاالنه در-5

:روش ارزشیابی
نمره17مربوطه الگ بوك براساس -1
نمره1ارائه کنفرانس -2
نمره1حضور فعال وبدون غیبت در بالین وکالس مجازي -3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
دانشکده پرستاري و مامایی

تعداد کارشناسیبارداري و زایمان غیرطبیعی مقطع تحصیلی:فعالیتهاي آموزشی روزانه دانشجو در واحد کاراموزي 
نیمسال مهشید معینی مهرمربی :زایشگاه  محل کاراموزي : وعصرروز صبح13روزها : 

1399-1400دومتحصیلی :

فعالیت دانشجو



تذکر:
درمابقی روزهاي کارآموزي پروسیجرها تکرار وتمرین می شود.

منابع اصلی درس:
.1397همکاران انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی و3و2و1بارداري وزایمان ویلیامز جلد 

روزهاي 
کارآموزي

گزارش عالوه بر تمرین و انجام و مهارتهاي روزانهمحل کار آموزي
فعالیتهاي روزانه موضوعات زیر توسط 
دانشجو مطالعه و به بحث گذاشته می 

شود
آشنایی با قسمتهاي مختلف زایشگاه وجاي وسایل زایشگاهروز اول

شرح حال گیري وانجام معاینه فیزیکی -ضروري والزم 
نمونه گیري خونرگ گیري و- وپذیرش زائو

مراحل لیبر وزایمان طبیعی

طبیعی وزایمانفریدمنمنحنیتفسیرانجام اینداکشن وآگمنتیشنکنترل لیبروزایشگاهروز دوم
دیستوشیوزایمانپیشرفتعدمتشخیصانجام معاینات لگنی وواژینالزایشگاهروز سوم

انجام آمنیوتومی با هوكزایشگاهروز چهارم
لیبروتقویتاینداکشن

زایماندردکاهشغیرداروییروشهاي
و انجام مراقبتهاي مربوطه درمراحل مختلف زایمانزایشگاهروز پنجم

انجام زایمان
post dateوودیررسزودرسزایمان

وبکارگیريزایماندردکاهشغیرداروییروشهايانجامزایشگاهروز ششم
هايازپوزیشنواستفادهفشاريطبتنفسیتکنیکهاي

مادر جهتلیبرحینمختلف

بعداززایمانوقبلخونریزي
اززایمان پسعفونتهاي

اداره زایمان دوقلویی
,NST،OCTBFPانجام مانیتورینگ قلب جنین زایشگاهروز هفتم

تفسیر آنها وانجام پروسیجرهاي قبلی
پره اکالمپسی واکالمپسی- دیابت 

پره(پرخطردرمواردزایمانلیبرو انجامو ادارهکنترلزایشگاهروز هشتم
زودرساکالمپسی،دیستوشی،دوقلویی،بریچ،زایمان

...واززایمانوپسزایمانقبلودیرس،خونریزیهاي

IUGRماکروزومیو

انجام مشاهده سقط سزارین وانجام کوراژ،کورتاژوزایشگاهروز نهم
مراقبتهاي پس ازآنها

واکیوم فورسپس سزارین سقط ومراقبتهاي 
مربوطه

جلسه اول 
مجازي

پارتوگرافتفسیروترسیمنحوهباآشناییغیرحضوريآنالینبرگزاري 
زایمانپیشرفتعدمتشخیص

تشخیصوجدیدرایجروشهايباآشناییغیرحضوريآنالینبرگزاريجلسه دوم
آمنیونکیسهپارگی

Amnisure
جلسه 
سوم

نمایش بریچ وچگونگی اداره زایمان بریچغیرحضوريآنالینبرگزاري



منابع جهت مطالعه بیشتر:
1382تهران:نور دانش- گلی و دیگران مهارتهاي مامایی،فنون عمومی (تخصصی)،ترجمه محبوبه احمدي،گیتی از-1
1381تهران:سالمی- مهارتهاي بالینی در دوره بارداري و زایمان طبیعی،بدري عباسی-2
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