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 هدف كلی : 

 در پايان اين دوره از دانشجويان انتظار می رود به اهداف كلی ذيل نائل آيند . 

 كسب مهارت و توانايی در كنترل و انجام زايمان طبیعی و شناخت موارد غیر طبیعی  .1

 ر و نوزاد كسب توانايی و انجام مراقبتهاي الزم از ماد .2

 وارائه آموزش هاي الزم كسب مهارت در كنترل زائو بعد از زايمان .3

  

 اهداف ويژه : در پايان دوره از دانشجوان انتظار می رود بتوانند :

 با پرسنل زايشگاه ، ارتباط مناسب برقرار كند.

 با محیط و تجهیزات زايشگاه آشنا باشد.

 ، پمپ انفوزيون و ... ( را به روش صحیح بکارگیرد.وسايل اتاق زايمان )وارمر، دستگاه ساكشن

 محل وسايل مورد استفاده در اتاق زايمان و داروها را دقیقا بداند.

 در مراحل مختلف زايمان، با زائو ارتباط مناسب برقرار نمايد.

 افتراق دهند .بدون خطا زايمان حقیقی را از زايمان كاذب  .1

 صحیح پذيرش نمايند .  كامالرا به روش  با تشخیص عالئم زايمان حقیقی مادر .2

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

 تهیه نمايند .  طبق كتاب باربارا بیتز و آموزش ارائه شدهشرح حال كاملی از مادر .4

 انجام دهند .  دقیقه 15در معاينات فیزيکی مادر را به نحو صحیح .5

 ثبت نمايند دقیقه  30هرزم اندازه گیري نموده و مشخصات انقباضات رحمی را در فواصل ال .6

  .اندازه گیري و ثبت نماينددقیقه  30هر ،دقیقه 1به مدت مقرردر فواصل ضربان قلب جنین را .7

  .تشخیص داده و در پرونده ثبت نمايندصحیح كامال در معاينه واژينال شکل و نوع لگن مادر را  .8

 تعیین ودر پرونده ثبت نمايند .  كامال صحیحپرزانتاسیون و استیشن را در معاينه واژينال ديالتاسیون ، افاسمان و .9

ن ا.كلیه مراقبتها و اقدامات پرستاري الزم از جمله كنترل عالئم حیاتی ، كنترل وضعیت مثانه، وضعیت تغذيه و ... را به طرز صحیح و در زم10

 مقرر انجام داده و ثبت نمايند . 

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

 جهت تسکین درد مادر ازروشهاي داروئی و غیر داروئی در زمان مناسب و به روش صحیح استفاده نمايند .  .12

 رضايت مادر پوزيشن الزم و صحیح را به مادر بدهند . وبا توجه به مراحل لیبر  .13



 به مادر آموزش دهند .  كامل و صحیح زايمان حوه صحیح زور زدن را در مرحله دومن .14

 تشخیص دهند .  بدون خطازمان انجام زايمان را  .15

 آماده كنند .دقیقه 3در  را وسايل مورد نیاز براي انجام زايمان .16

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

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

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

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

 حمايت پرينه و مانور رتیگن را به طور صحیح انجام دهند .  .21

 را در صورت لزوم انجام دهد .  نحوه صحیح پوآر كردن .22

 تشخیص دهد .  بدون خطاچرخش صحیح خارجی سر را .23

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

 نوزاد را بعد از خروج كانال زايمان به طور صحیح كنترل كند .  .25

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

 انجام دهد . در زمان صحیح كنترل صحیح قوسهاي گردنی را  .27

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

صححححیح و به موقن انجام دهند . )خشحححك كردن ، كالمپ بند ناف ، معاينه فیزيکی( نوزاد را كامال مراقبت هاي مربوط به نوزاد را به طرز  .29

 كامل انجام دهد .

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

 ش براند اندروس اقدام به خروج جفت نمايند . با روش صحیح و به موقن با رو .31

 جفت و پرده را به طور صحیح معاينه كند .  .32

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

 معاينه كند .به طور كامال صحیح .پرينه و كانال زايمانی از حیث پارگی ها 34

 .مراقبتهاي بعد از زايمان شامل كنترل عالئم حیاتی بررسی قوام رحم و كنترل خونريزي را به نحو صحیح و در زمان مقرر انجام دهد . 35

 .داروهاي منقبض كننده را پس از زايمان به نحو صحیح براي زائو بکار برد . 36

 قوام رحم و كنترل خونريزي را به نحو صحیح و در زمان مقرر انجام دهد . .مراقبت هاي بعد از زايمان شامل كنترل عالئم حیاتی ، بررسی 37

 .مراقبت هاي نوزاد پس از زايمان را به نحو صحیح انجام دهد  . 38

 مشخص كند .طبق آموزش هاي ارائه شده و كتاب بیماريهاي نوزادان نلسون .معاينه نوزاد را انجام داده و موارد غیر طبیعی را 39

 يمان و كلیه مراقبت ها و اقدامات انجام شده را با رعايت اصول گزارش نويسی در پرونده ثبت نمايد . .شرح زا40

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

 پاسخ دهد .بدون كاستی و كامال واضح .به سئواالت و نگرانی هاي مادر 42

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

 

 استراتژي آموزشی : 

 درعرصهطبق طرح درس بارداري و زايمان   ارزشیابی 

  فعالیت فراگیر

 نحوه ارزشیابی : 

 ارزشیابی دانشجويان بر اساس موارد زير انجام گیرد . 

   . ارزشیابی توسط چك لیست در پايان دوره 1

 طبق وظايف محوله در طول دوره   . فعالیت دانشجو بر 2

     . پاسخگويی به سئواالت مربی در طول دوره 3



 وظايف فراگیر : 

 حضور به موقن همراه با مطالعه و آمادگی كافی در مراكز كارآموزي .1

 شركت فعال در بحثهاي گروهی .2

 انجام تکالیف محوله توسط اساتید  .3

 انجام وظايف محوله در بالین بیمار .4

 همکاري با پرسنل درمانی مراكز آموزش  .5

 منابن : 
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