
 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  0010-  0011سال تحصيلی اول لنيمسا

را کسب می  و فرايند زايمان فيزيولوژيک بارداری و زايمان دانش و اطالعات الزم در مورد در اين درس دانشجويان  :مقدمه

 .کنند

کسب دانش کافی در مورد فرايند زايمان فيزيولوژيک، نحوه اداره و کنترل آن در طی مراحل مختلف وضع   :هدف کلی

 حمل

 : رفتاریاهداف 

 بتواندبايستی کالس  شرکت درجلسات دانشجو پس از

 دهد. شرحی درد و مکانيسم ايجاد و احساس درد را تئور .0

 شرح دهد. راآمادگی های دوران بارداری و زايمان  .2

 را شرح دهد.روش های کنترل درد حين زايمان  .3

 روش های دارويی کنترل درد  را شرح دهد. .0

 مراحل زايمانی را شرح دهد. .5

 اپی زياتومی، انواع آن، زمان انجام، ترميم و آموزش های الزم به مادر را شرح دهد. .6

 زايمان را شرح دهد.مراقبت های بعد از  .7

 را شرح دهد.آموزش های پس از زايمان  .8

 ماه را شرح دهد. 2ساعت زايمان تا  6مراقبت های بعد از  .9

 را شرح دهد. Birth center و   مراکز تولد .01

 را شرح دهد.چگونگی عملکرد ماما در مراکز تولد   .00

 را شرح دهد. زايمان در منزل، شرايط، ويژگی های آن .02

 نوزاد، مراقبت ها، رفلکس ها، نمره آبگار، آزمايشات روتين، ترخيص را شرح دهد.معاينه فيزيکی  .03

 )مجازی( پاورپوينت و ساير وسايل الکترونيکی   روش تدريس:

 

 بارداری و زايمان : نام درس 

 کد درس: 

 2تعداد واحد: 

 تئوری نوع واحد:

 کارشناسی مامايیرشته تحصيلی: مقطع و 

 چهارشنبه ها ساعات حضور در دفتر:

 نسيم خادمی:  مدرس

Email :    khademi_nasim@pmd.iaun.ac.ir                                                     

 : دانشکده پرستاری مامايیمکان

 : سه شنبه هاروز 

  11-8ساعت کالس :

 

 

  

 



 فعاليتهای فراگيران:

 در جلسات کالس بدون غيبت فعال و ،حضورمنظم -0

 و پرسش و پاسخ یدر بحث های کالسشرکت فعاالنه  -2

 :روش ارزشيابی

 بر اساس نمره امتحان ميان ترم و پايان ترم   .0

 ارايه مقاله، ترجمه يا مبحث مربوطه در کالس .2

 

 0010-0011 سال تحصيلیاول  نيمسال زنان بيماری های درس تئوری  جدول زمانبندی

 حثمب محل روز

دانشکده  0

 پرستاری مامايی
 تئوری درد و مکانيسم ايجاد و احساس درد

دانشکده  2

 مامايیپرستاری 

 آمادگی های دوران بارداری و زايمان

دانشکده  3

 پرستاری مامايی
 روش های کنترل درد حين زايمان

دانشکده  0

 پرستاری مامايی

 روش های دارويی کنترل درد  

دانشکده  5

 پرستاری مامايی
 مراحل زايمانی

دانشکده  6

 پرستاری مامايی
و آموزش های الزم به مادراپی زياتومی، انواع آن، زمان انجام، ترميم   

دانشکده  7

 پرستاری مامايی
 مراقبت های بعد از زايمان

دانشکده  8

 پرستاری مامايی
 آموزش های پس از زايمان

دانشکده  9

 پرستاری مامايی
 ماه 2ساعت زايمان تا  6مراقبت های بعد از 

دانشکده  01

 پرستاری مامايی

 Birth center مراکز تولد  و 

دانشکده  00

 پرستاری مامايی

 چگونگی عملکرد ماما در مراکز تولد

دانشکده  02

 پرستاری مامايی

 زايمان در منزل، شرايط، ويژگی های آن

 معاينه فيزيکی نوزاد، مراقبت ها، رفلکس ها، نمره آبگار، آزمايشات روتين،

 

 :منابع

 2121دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش  انتشارات گلبان ترجمه  3و 2و 0بارداری و زايمان ويليامز جلد  .0

 درسنامه مامايی مايلز، مايلز، مارگارت اف. آخرين چاپ .2



 

 




