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 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:

های کاهش درد  اين درس به توضيح روشهای کاهش درد غير دارويی پرداخته و به اين طريق دانشجويان با انواع روش

 اشنا می شوند.

 : هدف کلی

کسب دانش کافی در مورد  فرايند فيزيولوژيک زايمان ، نحوه ی کنترل و مراقبت از مادر ،جنين و نوزاد طی مراحل مختلف -1

 وضع حمل طبيعی و دوره پس از زايمان

 های دارويی و غير دارويی کاهش درد زايمان آشنايی با روش -2

ای ه های الزم و ارائه آموزش تصميم گيير مناسب در انجام مراقبتدستيابی به بينش صحيح و تشخيص درست و  -3

 ضروری به مادر با رعايت اصول علمی،  فرهنگی،اجتماعی،اخالقی،مذهبی و قانونی

  :       رفتاریاهداف 

  دانشجو بتواند:

ادرار،اجابت مزاج و دريافت شامل پوزيشن، تغذيه،دفع های الزم از مادر  مرحله اول زايمان را تعريف کرده و مراقبت -1

 مايعات وريدی را توضيح می دهد.

 توجهات روحی و تمرينات تنفسی حين زايمان را شرح می دهد.-2

 را بطور کامل شرح دهد.بررسی عاليم حياتی و درخواست آزمايشات الزم را توضيح داده و نحوه شستشوی پرينه -3

مان پيشرفت زايتجويز داروهای الزم جهت را شرح دهد و شامل آمنيوتومی و استفاده از اکسی توسين اداره فعال زايمان  -0

 و ديالتاسيون را توضيح دهد.

 نحوه ثبت پارتوگرام را بيان می کند -5

ت زودرس، ثل افم جنين حين زايمان را بيان کرده و تغييرات قلبی جنين)انواع افتهای قلبی انواع مانيتورينگ الکترونيکی-6

 را شرح دهد.و درمان آن ( ديرس و متغير

 عوارض مانيتورينگ را بيان کرده و تشخيص و درمان زجر جنين را توضيح دهد-7
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و اماده کردن محيط  pushingشامل پوزيشن ، آموزش مرحله دوم زايمان را تعريف کرده و مراقبتهای الزم از مادر  -8

 را بطور کامل شرح دهد. زايمان

 چک بند ناف گردنی و خروج شانه ها را توضيح می دهد، ريتگن، ی و ثبت مراحل زايمان شامل زايمان سربررس-5

 های فوری پس از زايمان را بيان می کند های نگه داشتن نوزاد و تماس نوزاد با مادر و مراقبت پوزيشن -14

 مادر را بيان  کند.های الزم به  انواع اپيزياتومی را نام برده و نحوه ترميم و آموزش -11

رح می ها را ش شامل نمره آپگار، کالمپ بند ناف،احيای نوزاد پيشگيری از اتالف گرما و بررسی رفلکسارزيابی نوزاد  -12

 دهد.

را توضيح   kشامل پوست ، چشم، تغذيه، جلوگيری از عفونت، ايمن سازی و تجويز ويتامين های معمول از نوزاد  مراقبت-13

 دهد.

 بررسی تروما ،آموزش والدين و ترخيص، ازمايشات غربالگری را شرح می دهد -10

شامل تکنيک خروج جفت ، های الزم از مادر  مراقبتعاليم جداشدن جفت ومرحله سوم زايمان را تعريف کرده و  -15

 را بطور کامل شرح دهد.کنترل خونريزی و استفاده از مواد اکسی توسيک 

 دست و بررسی داخل رحم را توضيح دهد.کوراژ و خروج جفت با -16

مرحله چهارم زايمان را تعريف کرده و مراقبتهای الزم شامل عاليم حياتی ،خونريزی،ارتفاع و قوام رحم و بررسی پرينه -17

 را کامل شرح دهد

 تئوری درد و مکانيسم ايجاد  و احساس دردرا شرح دهد-18

ر ( را بطوبردلی  و الماز متد ديک ريد، اری،دتنفس، تن آرامی، آمادگی دوران بارن )تکنيکهای روشهای اداره درد  زايما-15

 کامل توضيح دهد.

 شامل تغيير پوزيشن، فشار مخالف و برداشتن فشار از شکم را بيان کند های کاهش حساسيت درد روش -24

،لمس و ماساژ، طب سوزنی و شامل گرما و سرمای سطحی، آب درمانیتکنيک فعال کننده های گيرنده های سطحی -21

 ،و روماتراپی را شرح دهدTENSطب فشاری،

 شرح دهد.شامل موزيک، بيوفيدبک و هيپنوتيزم را تکنيک افزايش مهار مسيرهای پايين برنده درد -22 

 را بيان کند.)استنشاقی و تزريقی (های دارويی کنترل درد  روش -23

 زايمان،دفع لوشيا،بهداشت پرينه،دفع ادرار و مدفوع،و تغذيه را بيان کند ز زايمان شامل درد پس ازهای پس ا مراقبت-20

 ها و شيردهی، مقاربت و توجه به حاالت روحی مادر را بيان کند نحوه مراقبت از پستان-25

 زمان ترخيص و آموزش به همسر در نقش پدر را بيان کند-26

شامل حمام، تغذيه، مقاربت،تنظيم خانواده،عاليم خطر،واکسيناسيون و های الزم به مادر، همسر و خانواده  آموزش -27

  را توضيح دهد.غربالگری نوزاد مراقبت از نوزاد 

 ها را بيان کند زمان وتعداد ويزيت-28

 .ندآن را بيان کو انتخاب باردارواجد شرايط و پيش بينی امکانات الزم شرايط انجام زايمان در منزل و فوايد و معايب  -25

 چگونگی عملکرد ماما در مراکز زايمانی را توضيح دهد.  -34

 :روش تدريس

 کوئيز پاسخ، و پرسش ، سخنرانی

 فعاليتهای فراگيران:

درسی، مباحث در فعال شرکت کالس، در موقع به و منظم حضور -1  

، شده معرفی منابع مطالعه -2  

 شده تعيين نمره حداقل کسب و مقرر تاريخ در امتحان در شرکت -3 

 :روش ارزشيابی

 %2فعاليت کالسی  -3            %2کوئيزهای کالسی  -5        %52امتحان ميان ترم  -1

 %06امتحان پايان ترم  -5                 %2حضور و غياب  -0



 

 1044-1041سال تحصيلی  دوم نيمسال  2بارداری و زايمان  جدول زمانبندی درس

 

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 رحمی  انقباضات فيزيولوژيک روند 27/11/1044 1

 توجهات روحی و تمرينات تنفسی 0/12/1044 2

  افاسمان و ديالتاسيون ، زايمان اول مرحله در الزم های مراقبت 11/12/1044 3

 پارتوگرام  18/12/1044 0

 القاء زايمان 25/12/1044 5

  زايمان اول مرحله در الزم های مراقبت ادامه 17/1/1041 6

 ليبر حين حرکات اصلی و جنين لگن، 20/1/1041 7

 زايمان دوم مرحله در الزم مراقبت های 31/1/1041 8

 زايمان دوم مرحله در الزم مراقبت های ادامه 7/2/1041 5

 درد زايمان کاهش روش های 10/2/1041 14

 درد زايمان کاهش روش های 21/2/1041 11

 زايمان حين در جنين ارزيابی 28/2/1041 12

 زايمان حين در جنين ارزيابی 0/3/1041 13

  زايمان سوم مرحله در الزم مراقبت 11/3/1041 10

 نفاس دوران 18/3/1041 15

 زايمان از پس مراقبت 25/3/1041 16

 آموزش های مربوط به مادر و نوزاد  1/0/1044 17
 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع اصلی درس:

 زايمان ويليامز، کانينگهام،اف،گاس،آخرين چاپ بارداری و -1

 درسنامه مامايی ميلز، ميلز،مارگارت، اف، آخرين چاپ -2

 مامايی وارنی،جون و بارلت،آخرين چاپ -3

 های بهداشتی يا پرستاری مادر و کودك ديگر کتابهای مراقبت -0

وزرات بهداشت ، دفتر سالمت خانواده و جمعيت  -رستانی(های ادغام يافته سالمت مادران ) داخل و خارج بيما دو جلد مراقبت -5

 ، اداره سالمت مادران .

وزرات بهداشت ، دفتر سالمت خانواده و  راهنمای کشوری انجام زايمان طبيعی و ارائه روشهای غيردارويی کاهش درد زايمان، -6

 جمعيت ، اداره سالمت مادران .

وزرات بهداشت ، دفتر سالمت خانواده و جمعيت  ايمان ، بيمارستانهای دوستدار مادر،راهنمای کشوری ارائه خدمات مامايی و ز -7

 ، اداره سالمت مادران .

 روشهای دارويی و غيردارويی کاهش درد زايمانکتابهای مربوط به فيزيولوژی درد و نيز انواع  -8

 سالمت زن از منظر ديگر، روستا،فيروزه،مينوکده،شيوا، آخرين چاپ-5
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