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 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                  مامایی                                                                                         کارشناسی پیوسته هفتم ترممخاطبان:                 (1و غیر طبیعی) بیعیزایمان ط  در عرصه  کارآموزی عنوان درس :

 ( و شبصبح و عصر روز 26 ساعت) 255 کارآموزی:مدت                                               در عرصه کارآموزیواحد  5/2واحد:  تعداد

                                           موزیدر طول ساعات کارآ واالت فراگیر: ئبه س یوئگپاسخساعت             طبق برنامه هفتگی در شیفت های صبح، عصر و شب: کارآموزیزمان 

 مربی: شمسی پرویزی                                                                       نداردپیش نیاز:  درس

 

  هدف کلی درس:

 شی در بخش های زایمان بیمارستان آموز caseی بعد از زایمان در موارد طبیعی و موارد اقبت هار ز مو نیو انجام زایمان رسیدن به مهارت اداره لیبر 

 

لمی و عملی الزم را در مهارت اداره لیبر و انجام زایمان و نیز مراقبت های بعد از زایمان در موارد طبیعی و  تا مهارت ع این درس به دانشجویان کمک می کند: شرح درس

 . ت آورندسده  ب caseموارد 

 

 محتوی دوره: 

هر هفته در  گروه مامایی  ترمی بر اساس برنامهمی باشد که  ساعته( 10شیفت  26 ) و عصر و شبصبح قالب شیفت های در کارآموزی  ساعت 255 این دوره شامل -1

 برگزار می گردد. ا)ع(و امام رض معتضدیبیمارستان 

غیاب توسط دانشجویان در دفتر سوپروایزر ) امضای دفتر حضور و می باشد  وایزر شیفت بیمارستانرپوو س وطه به عهده مربی مرب روج دانشجوکنترل ورود و خ -2

 بیمارستان الزامی است(.  

 زایمان و بعد از زایمان) طبق برنامه( می باشد.  ،س، لیبردانشجو در طی دوره موظف به انجام وظیفه در بخشهای اورژان -3

 . شوند  caseموارد بیعی و نجام زایمان و نیز مراقبت های بعد از زایمان در موارد طها و اداره لیبر و ا قبتمرا انشجویان باید عهده دار کلیهد -4

،  IUFD   ،IUGR ، دکولمان، پره ویا، پست ترم، بیماری قلبی، دوقلویی، بریچ، PROMباید در مواردی مثل دیابت، پره اکالمپسی،  caseاز موارد  3/2نیم تا  -5

 یوم و ... باشد. ک وا  رس، زایمان زود

 

 برنامه روزانه کارآموزی: 

9-8 30/12- 9 13- 30/12 

 ارائه گزارش کار روزانه  د مربوطه در واحبه صورت بالینی انجام وظیفه  حث گروهی ب  شرکت درو جو توسط دانشکنفرانس 

 

   منابع:

 و زایمان  س نظری بارداریودر -1

 دستورالعمل های وزارت بهداشت  -2

 ستان های دوست دار مادر ارمیبری کشو کتاب راهنمای -3

 

 روش های ارزشیابی 

 (مرهن 2) برقراری ارتباط با مددجویانو  حضور فعال دانشجو -1

 ( نمره 3 )انجام تکالیف و وظایف محوله -2

 (نمره 14)انجام مراقبت های مربوط به بیمار یا مراجعه کننده  -3

 (   نمره 1 )خروج به موقعورود و  -4

 وظایف کارآموزان:  

 درس  حطر دقیقمطالعه  -1

 حضور به موقع در محل کارآموزی  -2

 رعایت یونیفورم  -3

 نصب اتیکت شناسایی در معرض دید  -4

 احترام به مددجویان، پرسنل بخش و مربی  -5

 رعایت حقوق فردی مددجویان و برقراری ارتباط مناسب با آن ها  -6

 ها دجویان برای اخذ شرح حال و انجام معاینه با حفظ حریم خصوصی آن کسب اجازه از مد  -7

 ن شده از طرف مربی ییبه موقع تکالیف تع هائرا -8

 

 رئوس مطالب:  

 گرفتن شرح حال و معاینات فیزیکی ، انجام مانور لئوپلد و  گرفتن عالیم حیاتی  -1

 ،تثب رش وکنترل بالفاصله بعد از کنتراکشن و شما، دقیقه ای کامل 1ل کنتر، کنترل نبض جنین با نبض مادر ،پیدا کردن محل صحیحشامل:  FHRکنترل  -2

 آشنایی با دستگاه مانیتورینگ 

 معاینه لگن  و تا حدی وضعیت کیسه آب  موقعیت سرویکس  ،احیانا پوزیشن ،استیشن ،افاسمان  ،دیالتاسیون  شامل: معاینه واژینال  -3

 بر معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لی -4

،  در صورت لزومو وصل سرم گرفتن رگ  ،توصیه به تخلیه مثانه، لباس، آماده کردن تخت ضویعتل: شام آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار در اتاق لیبر -5

 دادن توضیحات الزم به زائو  و  خون گیری 
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 دکتر امیر جاللی  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول              دکتر سوسن حیدرپورنام و امضای مدیر گروه:         شمسی پرویزینام و امضای مدرس:   

 تاریخ ارسال :                                           ارسال:                     تاریخ                           1398/ 6/ 10تاریخ تحویل:  

 

 تیاحم  زم وآموزش های ال،  برقراری ارتباط اعتماد آمیز، پوزیشن، تغذیه  ،کنترل انقباضات رحمی،  FHRکنترل شامل: اداره اداره و کنترل لیبر به طور کامل  -6

جویز دارو و مایع درمانی الزم در موارد مورد  ت، غیر دارویی  لفکمک به تسکین درد با استفاده از روش های مخت، توجه به تخلیه مثانه، معاینه واژینال، واطفی از زائع

 ه سواالت زائو یا همراه او  پاسخ ب ،نیاز

 نداکشن باشد. ی ا آن  مورد 6-8ساعت طول بکشد که باید  3هر مورد باید حداقل  توجه:

 مامی شرایط الزم انجام آمنیوتومی با رعایت ت -7

 تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان  -8

 تی پوشیدن صحیح گان و دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن صحیح پک و فراهم کردن وسایل مورد نیاز با بکارگیری اصول صحیح استریلی -9

 درپ  انجام صحیح پرپ و -10

 حسی پودندال و کمک به بیحسی اپیدورال و بی بیحسی اپی زیوتومی انجام صحیح -11

 اپی زیوتومی  و انجام تشخیص نیاز  -12

 اپی زیوتومی  ترمیم  -13

 رگی ترمیم پا -14

 ) که تاکنون مشاده نکرده است(caseان های مشاهده زایم -15

 caseهای  کمک به انجام زایمانمشاهده و  -16

 ( caseعی و طبی )به طور کاملانجام زایمان  -17

 دادن نمره آپگار دقیقه اول و پنجم و  هترتحریک برای تنفس ب، جلوگیری از هیپوترمی ،باز کردن راه هوایی شامل:  رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله بعد از زایمان -18

 نوزاد  بر گرفتن اثر پایارت بر دستبند و نظارت و نظ Kکالمپ بند ناف و معاینه فیزیکی نوزاد و تزریق ویتامین  -19

 ز ترمیم با توجهات و مراقبت های ضروری قبل، حین و بعد اکمک به ترمیم اپی زیو تومی یا پارگی  -20

 انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آن  -21

 مرحله چهارم   رل رحم دخروج دستی جفت و بررسی داخ -22

 پس از زایمان  مربوطهحل های ر م دمصرفی غیر وسایل رست دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری د -23

 بین مادر و نوزاد پس از زایمان attachment و   boundingبرقراری  -24

 ) فردی یا گروهی( آموزشی یا پوستر تهیه یک پمفلت  -25

تا یک ساعت  دقیقه 15زائو هر عالئم حیاتی و هوشیاری ، کنترل خونریزی، ارتفاع و قوام رحم شامل: های مرحله چهارم  برقراری وسایل راحتی زائو و انجام کنترل -26

 بخش   پس از زایمان و ثبت درست و گزارش آن به مربی/ مامای

 مک به مراقبت های مادر و نوزاد بعد از آن مشاهده سقط، کورتاژ و سزارین و ک -27

راقبت از زخم، لوشیا، تغذیه،  شت فردی، حمام، مو بهدا  مراقبت از خودشامل: دادن آموزش های کامل بعد از زایمان و قبل از انتقال مادر به بخش بعد از زایمان  -28

، عالئم  دفوع نوزاد، دیگر مراقبت های نوزادنحوه شیردهی، واکسیناسیون، دفع ادرار و م، عالئم خطر در مادر و نیاز به مراجعه فوری، بهداشت در دفع مدفوع و ادرار 

زدیکی جنسی، تنظیم خانواده و بازگشت قاعدگی و نیز احتمال بارداری مجدد ن، دافتادگی نوزاآزمایشات الزم برای غربالگری بیماری های منجر به عقب خطر نوزاد، 

 زمان و مکان مراجعات بعدیو 

 caseبا انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص در مورد خود و نوزاد در موارد طبیعی و  ترخیص مادر -29

 ط مربی تعیین شده توس ریشرکت در جلسات پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظ -30
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 چک لیست ارزشیابی در واحد زایمان طبیعی 

 

0/ 75 1 عنوان مهارت  ردیف  5 /0  25 /0  0 

      نمره( 2برقراری ارتباط)  1

      FHRگرفتن شرح حال و معاینات فیزیکی ، انجام مانور لئوپلد و  گرفتن عالیم حیاتی، کنترل  2

      واژینال   معاینه 3

      معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر، آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار در اتاق لیبر  4

5 
، اجرای روش های غیر دارویی کاهش درد، تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به  ر به طور کاملاداره و کنترل لیب

 زایمان  اتاق
     

6 
پوشیدن صحیح گان و دستکش و استفاده صحیح از وسایل و باز کردن صحیح پک و فراهم کردن وسایل مورد نیاز با  

 نمره  5/0 -بکارگیری اصول صحیح استریلیتی
     

      نمره 5/0 -حیح پرپ و درپانجام ص 7

      ومی و انجام صحیح بیحسی و اپی زیوتتشخیص نیاز به اپی زیوتومی  8

      ی پارگ  ای یتوم ویز یاپ  میترم 9

      نمره 2 -کامل آن نهیجفت و معا مانیزا حیصح انجامو   به طور کامل مانی انجام زا، کمک به انجام زایمان 10

      نوزاد  یکی زیف نهیبند ناف و معا کالمپو   مانیبعد از زانوزاد بالفاصله  تیبه وضع  یدگیرس 11

      ل یدرست وسا یو جمع آور  آلوده یمصرف لیساو حیصح  دفع 12

31       مان یمادر و نوزاد پس از زا نیب  attachment  و  bounding یبرقرار 

41        مانیمرحله چهارم پس از زا یزائو و انجام کنترل ها یراحت لیوسا یبرقرار 

      مان یش بعد از زاو قبل از انتقال مادر به بخ مانیکامل بعد از زا یآموزش ها دادن 15

      نمره 3 -عالیت علمی دانشجو در طی دوره ) کنفرانس و ...( ف 16

      ورود و خروج به موقع ورود و خروج به موقع  17

 

 


