
 
 پرستاری و مامائی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                                روشهای کاهش دردزایمان و ،ایمن وفیزیولوژیکطبیعیزایمان -2بارداری، زایمان  عنوان درس:
 کارشناسی ماماییچهارم دانشجویان ترم  مخاطبان:

 واحد( 1واحد تئوری)سهم استاد  2:سهم استاد از واحد(دادواحد:)یا تع
 8-11چهارشنبه ها  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 هفته دوم(8) 11-12شنبه هاچهار، 95-96نیمسال دومزمان ارائه درس: 
 خلیلیمژگان  مدرس:

 کارآموزی بارداری طبیعی-1بارداری زایمان درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 ودوره بعداززایمان با زایمان فیزیولوژیک، آمادگی های قبل از زایمان آشنایی -1
 اشنایی باروشهای دارویی وغیردارویی کاهش دردزایمان -2

 
 :اول جلسه

 اهداف کلی:
 آشنایی با اصول بیمارستانهای دوستدار مادر -1
  آشنایی با اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان -2
 مانیزا یراب یآمادگ یکالسها اتیبا خصوص ییآشنا -3
 

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 اصول ده گانه بیمارستانهای دوستدار مادر را برشمارد. -1
 هدف از تشکیل کالسهای آمادگی باری زایمان را توضیح دهد. -2
 نحوۀ برگزاری کالسهای آمادگی برای زایمان را شرح دهد. -3
 رسم نماید. جدول زمانبندی کالسهای آمادگی برای زایمان را -4
 مطالب آموزشی در هر جلسه از کالس را به تفکیک جلسات ذکر نماید. -5
 کند. ستیرا ل مانیزا یبرا یآمادگ یکالسها اتیخصوص  -6
 را ذکر کند. مانیزا یبرا یآمادگ یکالسها مکان -7
 .را برشمارد مانیزا یبرا یآمادگ یکالسها یاجزا -8

 
 م:دوجلسه 

 هدف کلی:
 دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمانآشنایی با روشهای  -1     

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 انواع روشهایی دارویی وغیردارویی کاهش دردزایمان رالیست کند. -1
 .به تفکیک شرح دهدروشهای دارویی کاهش درد زایمان را -2
 .به تفکیک بیان نمایدروشهای غیردارویی کاهش درد زایمان را -3
 هریک ازروشهاراجداگانه ثبت نماید.ض وفوایدعوار -4
 :سوم جلسه

 آشنایی با اختالالت وضعیتی و اصالح وضعیت در بارداریهدف کلی: 
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 آناتومی و عملکرد عضالت شکم و کف لگن را شرح دهد. -1
 دهد. وضعیهای صحیح نشستن، ایستادن، خوابیدن و ... در بارداری را نشان -2
 انواع کمر درد و راهکارهای برطرف نمودن آنها را به تفکیک توضیح دهد. -3
 دن آن را ذکر نماید.وعلل درد سمفیزپوبیس و راهکارهای برطرف نم -4
 دن آن را بیان نماید.وعلل دیاستاز رکتوس و راهکارهای برطرف نم -5
 م:چهارجلسه 

 هدف کلی: آشنایی با وضعیتهای مختلف در لیبر طبیعی
 ف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:اهدا

 پوزیشن های مناسب مادر زمانی که جنین در تنگۀ فوقانی لگن قرار دارد را نشان دهد. -1
 نمایش دهد.لگن قرار دارد را  میانیپوزیشن های مناسب مادر زمانی که جنین در تنگۀ  -2
 دارد را اجرا کند.ر تنگۀ تحتانی لگن قرار پوزیشن های مناسب مادر زمانی که جنین د -3



 )امتحان میان ترم(:پنجم جلسه
 

 جلسه ششم:
 هدف کلی: آشنایی با پوزیشن های مختلف در اختالالت لیبر و زایمان

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 قرار دارد را برشمارد و نمایش دهد. OPپوزیشن های مناسب برای مادرانی که جنین آنها در وضعیت  -1
 شن های مناسب برای مادرانی که انقباضات زایمانی موثر ندارند را ذکر کرده و اجرا نماید.پوزی -2
 پوزیشن های مناسب برای مادرانی که دچار ادم سرویکس شده اند را ذکر نموده ونشان دهد. -3
 پوزیشن های مناسب برای مادرانی که مبتال به آسنکلیتیسم شده اند را شرح داده و نمایش دهد. -4
 راهکارهای مناسب برای مقابله با مادری که دچار استرس و اضطراب است را توضیح دهد. -5
 (گرددیبرگزارم یجلسه بصورت مجاز نی)ا :مهفت جلسه

 هدف کلی:
 آشنایی با تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان -1
 آشنایی با تن آرامی در بارداری و زایمان -2

 باشد: اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر
 فواید تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان را شرح دهد. -1
 انواع تکنیک های تنفسی را توضیح دهد. -2
 تکنیک تنفسی مناسب در هر مرحله از زایمان را به تفکیک بیان کند. -3
 تن آرامی در بارداری و زایمان را گزارش دهد. فواید و اثرات -4
 انواع تن آرامی را برشمارد. -5
 آرامی را ذکر نماید. نحوۀ انجام تن -6
 :تمشه جلسه

 هدف کلی: آشنایی با نقش همراه و آمادگی برای پدرشدن
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 وظایف همراه و اثرات آن را برشمارد. -1
 ع عکس العمل پدرها را در مواجهه با زایمان لیست کند.اانو -2
 ذکر نماید.وظایف پدر را حین زایمان و بعد از زایمان  -3
 )این جلسه بصورت مجازی برگزارمیگردد(م:نهجلسه 

 هدف کلی:
 آشنایی با معاینات پس از زایمان -1
 پس از زایمانورزشهای آشنایی با  -2

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 معاینات پس از زایمان و زمان مناسب انجام آن را شرح دهد. -1
 یح دهد.مراقبت مناسب در هر جلسه را توض -2
 مناسب بعد از زایمان به مادر را آموزش دهد.ورزشهای  -3
 نکات بهداشتی مناسب بعد از زایمان را بنویسد. -4

 
 

 
 منابع:

 زایمان فیزیولوژیک تهیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی CDجزوات و -
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایش اسالید و فیلم، بحث گروهی روش تدریس:
 
 فیلم(، استفاده از وایت برد -موالژ، ویدیو پرژیکتور )پاورپوینت سایل آموزشی :و
 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 هر جلسه %01 پرسش شفاهی کوئیز
در ابتدای 

 شروع کالس

 - 01/01/59 %21 کتبی ان ترممیآزمون 



حضور فعال در 
 کالس

 هر جلسه %01 بحضور و غیا
 حضوروغیاب

 
 

 %91 کتبی آزمون پایان ترم

طبق برنامه 
 یامتحان

آموزش 
 دانشکده

 
 

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 

 حضور به موقع در کالس -0
 رعایت نظم کالس -1
 عدم استفاده از گوشی همراه در کالس -2
 شرکت در بحث های گروهی -4

 
 
 

 دانشکده: EDOامضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول نبم و امضبی مدرس:             نبم و

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان جدول زمانبندی درس

 هفته دوم(9)21-23رشنبه چها:روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

2 

 31/22/:6 

-ماا  یز  یباا   یآمااد   یکالساها  اتیباا صوص ا   ییآشنا

باا   ییآشانا  - دوستذ ر مادر یمارستانهایبا   صل ب ییآشنا

  ما یز  یبا  یآماد  ی هذ ف کالسها

 صلیلی

3 38/22/:6 

 
 صلیلی  ما یدرد ز  کاهش ییاد رویو غ یید رو یروشهاآشنایی با

4 
5/23/:6 

 ی در بارد ر تیو   الح وضع یتیبا  صتالالت وضع ییآشنا

 
 صلیلی

5 
 ی عیطب بایمختلف در ل یتهایوضع 6:/22/23

 صلیلی

 

   متحا  میا  تام 6:/29/23 6

7 
  27/2/:7 

 ما یو ز  بایمختلف در  صتالالت ل یها شنیپصز

 
 صلیلی

8 
34/2/:7 

تان آر مای در    -در باارد ری و ز یماا    تکنیک های تنفسی

 بارد ری و ز یما 
 کالس مجازی-صلیلی

9 
    41 /2/:7  

 نقش هما ه و آماد ی با ی پذرشذ 

 
 صلیلی

: 
7/3/:7 

 پس  ز ز یما  و ورزشهای معاینات

 
 کالس مجازی-صلیلی

21  

 
   متحا  پایا  تام

 


