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 ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

 99-0011:اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  ماماییم سوکارشناسی ترم   تحصیلی: یرشتهو  مقطع

          نظرید:نوع واح         2 :تعداد واحد       2بارداری وزایمان : نام واحد درسی

       01-8 :ساعت  چهارشنبه:برگزاري كالس: روز زمان        0ارداری وزایمان بنیاز:پیش

)به ترتیب حروف  اساتید        دکتر پیرداده - آستی مسئول درس:  بصورت مجازی مکان برگزاری: 

 دکتر پیرداده  -آستیالفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
ژیک وروشهای کاهش درد، حاالت طبیعي و غیر طبیعي آشنایي با زایمان فیزیولومنظوراین درس به 
 و و چگونگی پیشگیری ، مراقبت و درمان و آموزش های الزم جهت کاهش درد مادران باردار خانم باردار

 گردیده است .طراحی بارداری  عوارض
 ، آمادگی برای کالس زایمان فیزیولوژیکشناخت زایمان فیزیولوژیک :)لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

رسم نمودار ،اینداکشن  ،روش های ارزیابی سالمت جنین،دارویی و غیر دارویی روشهای کاهش درد ،

و تصمیم گیري مناسب هنگام برخورد با حاالت غیر موارد طبیعی  و غیر طبیعی تشخیص  ،پارتوگراف 

 انجام مراقبتهاي صحیح و مناسب در برخورد با هر كدام از موارد فوقو طبیعي بارداري 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:هداف ا

 را شرح دهد.مراقبتها با توجه به روند زایمان فیزیولوژیک  و زایمان فیزیولوژیک -0

 اختالالت لیبر را براساس پارتوگرام تشخیص داده ومراقبتهای الزم را بدانند. -2

 .شرح دهدروشهای کاهش درد غیر دارویی را  -3

 ی کاهش درد دارویی وغیر دارویی را بداند.روشها -4

 پوزیشن های حین لیبر راتوضیح دهد. -5

 ارزیابی جنین حین لیبر راشرح دهد. -6

 روشهای مختلف اینداکشن را بداند. -7

 توضیح دهد.کالس آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک راآموزش های  -8
شتي حین و بعد از زایمان را به مادر و خانواده با توجه به شرایط اجتماعي فرهنگي خدمات بهدا -9

 آموزش دهند.

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 .حضور فعال وبانشاط درگفتگو واسکای روم  2.بارگزاری بموقع تکالیف  در سایت نوید            0

 زشیابی دانشجو برخوردار است این دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارتوجه توجه 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فیلم

 نوع آزمون

 ای بصورت ارائه کیسپاسخ کوتاه،چندگزینه تشریحی، 

 روشها و زمان سنجش و ارزیابی دانشجویان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 حضور فعال در گفتگوها و اسکای روم 

 شرکت در فعالیتها وپاسخ گویی به آنها 

21% 

21% 

  

   %31 تحان میان ترم وپایان ترم هرکدام ام

 

 

 :: )لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادي براي مطالعه

 چاپی:منابع انگلیسي -
Williams obstetrics Cunningham, F Gary. 24th edition. New York : McGraw-Hill 

Education/Medical, [2018]. NLM ID: 101626979  
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گیتس،رونالد.بیماریهای زنان و مامائی دنفورث.مترجم هاولدان و بوذری،تهران  -0:چاپیمنابع فارسي:

 :نشرارجمند،آخرین چاپ

اقصي.تهران انتشارات اشتیاق آخرین كانینگهام، مك دونالد. بارداري و زایمان. ویلیامز، ترجمه دكتر ملك منصور  -2

 چاپ

.كانینگهام،لوانو،بلوم . بارداري و زایمان ویلیامز، ترجمه انجم متخصص زنان ومامایی .تهران 3

 آخرین چاپ

 . دستورالعمل کشوری زایمان فیزیولوژیک4

 
 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 آستی ن فیزیولوژیک) هورمونهای تولد و نقش مداخالت بر روند لیبر(زایما 09/6/99 0

 " تئوریهای درد ومکانیسم ایجاد درد 26/6 2

3 2/7 

 

کالس های آمادگی های دوران بارداری ، تکنیک های تنفسی،  تن 

رید،  روشهای  کنترل درد –برادلی، الماز، دیک  روش های:، آرامی

اصالح وضعیت، فشار مخالف، برداشتن تغییر پوزیشن و  )حین زایمان

 فشار از روی شکم(

" 

تکنیکهای فعال کننده گیرنده های سطحی) گرما و سرمای سطحی، آب  9/7 4

 درمانی  و زایمان در آب، لمس و ماساژ، طب سوزنی و فشاری(

" 

ادامه مبحث ) تحریک الکتریکی عصب از راه پوست، تزریق آب مقطر  06/7 5

 ،آروماتراپی(

" 

تکنیک  افزایش مهار مسیرهای پایین برنده درد)تمرکز وانحراف فکر،  23/7 6

 موزیک، بیوفیدبک وهیپنوز(

" 

 " )استنشاقی و تزریقی(روشهای مختلف کاهش درد دارویی 31/7 7

تعریف ،انواع، زمان انجام ،ترمیم و آموزشهای الزم به :اپی زیاتومی  7/8 8

 مادر

" 

دهدکتر پیردا بدو تولد در نوزاد مراقبتهای فوری 04/8 9  

) تشخیص اختالالت ، درمان الگوهای غیر ارزیابی سالمت جنین   20/8 01

 طبیعی  و کنترل(

" 

 " اداره فعال لیبر آمنیوتومی، اینداکشن یا تسریع لیبر، تجویز داروها 28/8 00

 " نحوه پیشرفت زایمان)پارتوگراف( و ثبت 5/9 02

 " نز زایمادوره پس ا  02/9 03

 " زایمان درمنزل 09/9 04

 " ادامه زایمان درمنزل 26/9 05

06 3/01 

 
 "  اآشنایی بامراکز تولد وچگونگی عملکرد ماماه

 

http://www.pubmed/

