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 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

 سب مهارت و توانايي در كنترل و انجام زايمان طبيعي و شناخت موارد غير طبيعي  1-1ك :1هدف کلی دوره  .1
 

 : 2اهداف اختصاصی دوره •
 

 :3های یاددهیروش •
 

 :4های آموزش بالینیمکان •
 

 تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •
 

 :5نیروی انسانی مورد نیاز •
 

 : 6های ارزشیابیروش •
 

 هایی خواهند شد.اجد چه توانمندیپاراگراف نشان دهنده این نکته مهم است که دانشجویان پس از گذراندن این دوره ودر قالب حداقل یک  -1

 شود و در واقع انتظاراتی است که مدرس در پایان دوره از دانشجویان دارد. هدف کلی درس در قالب چند هدف اختصاصی بیان می -2

 های کوچک و ...(، تشکیل گروهTBL، روش آموزش مبتنی بر تیم ): سخنرانی، بحث گروهی، روش مبتنی بر حل مسالهگیرد مانندکار میهآموزش دوره بهایی که مدرس برای روش -3

 ، بیمارستان و ...خواهد بود. های بالینی، درمانگاهامل مرکز آموزش مهارتش -4

 شود نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی آنان ذکر شود. ا کارشناسان آموزشی استفاده مییها و هیات علمی سایر گروه از اعضای ،های آموزشیکه مطابق با سرفصلدر صورتی -5

 شود.ز شیوه ارزشیابی پایان دوره در این بخش نوشته مییارزشیابی در طی دوه آموزشی و ن شیوه -6

ببخش   

 

 نفر 6  :فراگیران تعداد (6 نعیمه اکبری ترکستانی  :نیمدرس/  مدرس خانوادگی نام و نام (1

 کاراموزی در عرصه بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی  :کامل طور به یکارورز/  یکارآموز دوره عنوان (7 مامایی   :آموزشی گروه (2

 واحد 5/1  :واحد تعداد (8 پزشکی   :دانشكده نام (3

 روز 9 ی:کارورز/  یکارآموز مدت (9 مامایی   :فراگیران تحصیلی رشته (4

 بیمارستان طالقانی ی:کارورز /یکارآموز محل (10 کارشناسی :مقطع (5

 

 بخش الف



  :1هدف کلی دوره  •

 توانایی در کنترل و انجام زایمان طبیعی و شناخت موارد غیر طبیعی. کسب مهارت و 1

 . کسب توانایی و انجام مراقبتهای الزم از مادر و نوزاد2

 . کسب مهارت در کنترل زائو بعد از زایمان و ارائه آموزش های الزم3

  

 : 2اهداف اختصاصی دوره •

 با پرسنل زایشگاه ، ارتباط مناسب برقرار کند. (1

 محیط و تجهیزات زایشگاه آشنا باشد.با  (2

 وسایل اتاق زایمان )وارمر، دستگاه ساکشن، پمپ انفوزیون و ... ( را به روش صحیح بکارگیرد. (3

 محل وسایل مورد استفاده در اتاق زایمان و داروها را دقیقا بداند. (4

   در مراحل مختلف زایمان، با زائو ارتباط مناسب برقرار نماید. (5

 :بطور تخصصی  و

 افتراق دهند .بدون خطا زایمان حقیقی را از زایمان کاذب  .1

 صحیح پذیرش نمایند . کامالبا تشخیص عالئم زایمان حقیقی مادر را به روش  .2

 در لیبر با مادر ارتباط صحیح و منطقی برقرار کند . .3

 تهیه نمایند .  طبق کتاب باربارا بیتز و آموزش ارائه شدهشرح حال کاملی از مادر .4

 انجام دهند .  دقیقه 15در معاینات فیزیکی مادر را به نحو صحیح .5

 ثبت نمایند دقیقه  30هرمشخصات انقباضات رحمی را در فواصل الزم اندازه گیری نموده و  .6

 اندازه گیری و ثبت نمایند دقیقه  30هر ،دقیقه 1ضربان قلب جنین رادر فواصل مقرربه مدت  .7

 تشخیص داده و در پرونده ثبت نمایند کاوال صحیح ل شکل و نوع لگن مادر را در معاینه واژینا .8

 تعیین ودر پرونده ثبت نمایند .  کامال صحیحدر معاینه واژینال دیالتاسیون ، افاسمان و پرزانتاسیون و استیشن را .9

 مثانه، وضعیت تغذیه و ... را به طرز صحیح و در زمان مقرر انجام داده و ثبت نمایند . .کلیه مراقبتها و اقدامات پرستاری الزم از جمله کنترل عالئم حیاتی ، کنترل وضعیت 10

 انجام دهد ) دادن اطالعات، ماساژ ، لمس مادر و... (  در طول زمان بستریاقدامات الزم جهت حمایت عاطفی و روانی از مادر را .11

 اسب و به روش صحیح استفاده نمایند . جهت تسکین درد مادر ازروشهای داروئی و غیر داروئی در زمان من .12

 رضایت مادر پوزیشن الزم و صحیح را به مادر بدهند . وبا توجه به مراحل لیبر  .13

 به مادر آموزش دهند .  کامل و صحیح زایمان نحوه صحیح زور زدن را در مرحله دوم .14

 تشخیص دهند . بدون خطازمان انجام زایمان را  .15

 آماده کنند .دقیقه 3در یمان را وسایل مورد نیاز برای انجام زا .16

 به طور صحیح اسکراپ دستها را انجام داده و خشك نمایند .  .17



 زائو را در وضعیت صحیح در تخت زایمان قرار دهد . .18

 ماسك ، گان و دستکش را بطور صحیح بپوشند .  .19

 صحیح انجام دهند .  کامال پرپ و درپ را به طور .20

 صحیح انجام دهند . حمایت پرینه و مانور رتیگن را به طور  .21

 نحوه صحیح پوآر کردن پشت پرینه را در صورت لزوم انجام دهد .  .22

 تشخیص دهد .  بدون خطاچرخش صحیح خارجی سر را .23

 انجام دهد .کامال صحیح نحوه صحیح خروج شانه ها را  .24

 نوزاد را بعد از خروج کانال زایمان به طور صحیح کنترل کند .  .25

 های بند ناف گردنی را در صورت وجود تشخیص دهد . قوس .26

 انجام دهد . در زمان صحیح کنترل صحیح قوسهای گردنی را  .27

 بعد از تولد تعیین نمایند .  5و1آپگار صحیح نوزاد را در دقیقه  .28

 صحیح و به موقع انجام دهند . )خشك کردن ، کالمپ بند ناف ، معاینه فیزیکی( نوزاد را کامل انجام دهد .کامال مراقبت های مربوط به نوزاد را به طرز  .29

 .  تشخیص دهدبدون خطاجدا شدن جفت را با توجه به عالئم مربوطه  .30

 با روش صحیح و به موقع با روش براند اندروس اقدام به خروج جفت نمایند .  .31

 جفت و پرده را به طور صحیح معاینه کند .  .32

 انجام دهد . دقیقه 2به ترتیب الویت در.موارد غیر طبیعی جفت و پرده ها را تشخیص دهد و اقدامات الزم را 33

 معاینه کند .به طور کامال صحیح .پرینه و کانال زایمانی از حیث پارگی ها 34

 .مراقبتهای بعد از زایمان شامل کنترل عالئم حیاتی بررسی قوام رحم و کنترل خونریزی را به نحو صحیح و در زمان مقرر انجام دهد . 35

 .داروهای منقبض کننده را پس از زایمان به نحو صحیح برای زائو بکار برد . 36

 شامل کنترل عالئم حیاتی ، بررسی قوام رحم و کنترل خونریزی را به نحو صحیح و در زمان مقرر انجام دهد . .مراقبت های بعد از زایمان 37

 .مراقبت های نوزاد پس از زایمان را به نحو صحیح انجام دهد  . 38

 مشخص کند .ادان نلسون طبق آموزش های ارائه شده و کتاب بیماریهای نوز.معاینه نوزاد را انجام داده و موارد غیر طبیعی را 39

 .شرح زایمان و کلیه مراقبت ها و اقدامات انجام شده را با رعایت اصول گزارش نویسی در پرونده ثبت نماید . 40

 بدهد .  دقیقه و بدون خطا ارائه 15در مورد خود و نوزادش در .کلیه آموزشهای الزم را به مادر41

 پاسخ دهد .ی و کامال واضح بدون کاست.به سئواالت و نگرانی های مادر 42

 .از انجام اقدامات خشن و بی مورد پرهیز کند . 43

 

 .سخنرانی ، بحث گروهی ، روش مبتنی بر حل مساله  :3های یاددهیروش •

 در مورد تئوری هر روند درمانی سخنرانی  -

 تشویق به مشارکت دانشجویان و بحث گروهی   -

 در ابتدا توسط مربی با توضیحات کامل و سپس همراهی با دانشجو در انجام پرو سیجر و در نهایت نظارت دقیق و انجام مستقل دانشجو  انجام عملی هر پروسیجر -



 ) بررسی انجام هر پرئسه درمانی و مراقبتی (ارزشیابی طبق طرح درس بارداری و زایمان درعرصه -

 فعالیت فراگیر  -

 بیمارستان طالقانی بخش زایمان :4های آموزش بالینیمكان •

 و همكای پرسنل –ماسک و دستكش  –تجهیزات بیمارستانی  تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •

 :5نیروی انسانی مورد نیاز •

 : 6های ارزشیابیروش •

  . گیرد انجام زیر موارد اساس بر دانشجویان ارزشیابی

 نمره 10                                                  موقع( رعايت مقررات و نظم ، بهداشت و حضور به 1

 نمره 20                                                                       ( حضور فعال و انجام وظايف روزانه2

 نمره 10                                                          ( ارائه كنفرانس و شركت در بحث هاي گروهي3

 نمره 10                                                   ( برخورد صحيح با بيمار ، مربي، پرسنل و همكاران4

 نمره 25                                         شرح حال ومعاينه ارائه شده( 5( ارزشيابي دانشجويان )از 5

 نمره 25                                                                    روز كار آموزي( امتحان باليني آخرين 6


