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 بسمه تعالی 
 

 69-69  دوممامائی      نیمسال : گروه آموزشی

 ارشد  كارشناسی:مقطع                                         مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان :عنوان درس

 هساعت 2 ي جلسه 17:تعداد جلسات                                                                                                      تئوری واحد 2:تعداد واحد 

   سالمت خانواده: پیشنیاز                              مامائی                مشاوره در : رشته تحصیلی 

 (  Course Plan)طرح درس ترمی  

زایمان فیزیولوژیک، آمادگیهای قبل از زایمان و توانایی مشاوره و آموزش والدین و آماده سازی آنان جهت آشنائی دانشجو با   :هدف كلیی درس 

 .باشد  میزایمان فیزیولوژیک 

 دکتر بختیاری: جلسه آخر 9دکتر باکوئی و مدرس : جلسه اول 8مدرس 

 اهداف اختصاصی درس

 .توضیح دهدرا  بارداری تغییرات و سازگاری بدن در دورانسیر  .1

 .نمایدبیان خالصه بطور را رشد و نمو جنین  .2

 .ی مراقبتهای دوران بارداری را شرح دهد اهداف و برنامه .3

 .را بیان کنداصول بیمارستانهای دوستدار مادر  .4

 .توضیح دهد را کالسهای آمادگی برای زایمان و خصوصیات اهداف .5

 .را بیان کند برنامه ریزی برای زایمانی  مشاوره .6

 .توضیح دهدرا تغذیه و بهداشت این دوران  ،مانیپس از زا ناتیمعا مراقبتهای پس از زایمان، .7

 .مزایا و روشهای شیردهی و آموزش و مشاوره در بروز مشکالت شیردهی را بیان کند .8

 .توضیح دهدرا  رخواریش یماه برا 6پس از  یلیتکم هیتغذ .9

 .از زایمان را توضیح دهدمامایی مبتنی بر شواهد حین و پس  .01

11. Introduction to Labor, Vaginal and Cesarean Delivery را شرح دهد. 

 .را شرح دهد درک درد و نظریه های آن و  نورواندوکرینولوژی در بارداری .12

13. Principles of Adult learning توضیح دهد را. 

 .را شرح دهد ورزش دوران بارداری و  اختالالت وضعیتی، اصالح وضعیت در بارداری .14

 .را شرح دهد وضعیتهای مختلف لیبر و زایمان و اختالالت آن .15

 .توضیح دهدرا  روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان .16

 .را شرح دهد یتیو تقو یکشش ناتیتمر ،یو عضالن یعصب ناتیتمر .17

 .توضیح دهدرا  نقش همراه و آمادگی برای پدر شدن .01
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 علی عمو شاهی، آخرین چاپ. درد زایمان طبیعی بدون .3

 بارداری و زایمان ویلیامز، آخرین چاپ .4

5. Holey E, Cook E. Complemntary and Alternative Therapies. Spring House. Last edition 
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري مطالب رئوس
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس
اهداف و خصوصیات کالسهای  جلسه اول 

آمادگی برای زایمان و اصول 

 بیمارستانهای دوستدار کودک

 اهداف کالسهای امادگی برای زایمان را بیان کند. 

  آموزش دوره بارداری را بیان کنداهمیت و چرایی وجود.  

 های آمادگی برای زایمان را شرح دهد تاریخچه کالس.  

 خصوصیات کالسهای امادگی برای زایمان را شرح دهد. 

  نحوه مشاوره و مراقبت مبتنی بر شواهد در دوران بارداری را شرح

 .دهد

 -اجزای مطالب آموزشی در کالسها را بیان کند. 

 - دهندگان خدمات را بیان کندویژگی های ارائه. 

  و محتوای آن را بیان ( برای مادران باردار و همراه)برنامه کالس

  .کند

 اقدامات دهگانه و اصول بیمارستانهای دوستدار مادر را شرح دهد. 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

شرکت در نظر خواهي محتوي آموزشي،  ویدیوپروژکتور

 قوانين و تكاليف

 .های دوران بارداری را شرح دهد اهمیت و چرایی مراقبت  دوران بارداری مراقبتهای جلسه دوم

 اصول مراقبتهای دوران بارداری را بیان کند. 

 تعداد مراقبتهای دوران بارداری و شاخص کسنر را بیان کند. 

 محتوای مراقبتهای دوران بارداری  را شرح دهد.  

  در دوران در  مورد نحوه تغذیه سالم  و تجویز مکملهای الزم

  .بارداری بدرستی توضیح و مشاوره دهد

  در مورد روند تغییرات غیر طبیعی وزن در طی دوران بارداری با

  توجه به شاخص توده بدنی بدرستی آموزش و مشاوره دهد

 آنها را  مشاوره غربالگری ازنظر مشکالت کروموزومی شایع و تفسیر

  .شرح دهد

 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور
 آمادگي کوئيز
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

و سازگاریهای بدن  تغییرات مسوجلسه  

  در دوران بارداری

 پستان  -تغییرات پوست)  تغییرات جسمی زن باردار

 -تنفس–قلب  -گردش خون -دستگاه گوارش–

در طی بارداری را توضیح ( سیستم ادرای وتناسلی

 دهد 

  تغییرات روانی زن باردار در طی بارداری را توضیح

 دهد 

  در مورد رفع شکایات شایع در طی دوران بارداری

 آموزش صحیح ارائه دهد

 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

 قبلي مطالعه مباحث ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط

 .را نام ببرد جنین مراحل مهم تکامل  رشد و نمو جنین مچهارجلسه 

 تکامل سیستم های مختلف جنین را شرح دهد 

  دوره های حساس در تکامل هر یک از اندامهای

 .جنینی را بتواند توضیح دهد

  ،نقش عوامل ژنتیکی، مشخصات و سبک زندگی مادر

تغذیه مصرف دارو، بیماریها و عوامل محیطی  موثر 

 بر رشد و تکامل جنین را توضیح دهد

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 نمایش فيلم رشد و تكامل جنين
 

 ویدیوپروژکتور

 

 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 درسروش ارائه 

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

 پس از زایمان معاینات مپنججلسه 

 

  اصول مراقبتی پس از زایمان و عالئم خطر پس از

 .زایمان را شرح دهد

 اصول و فرایند معاینات پس از زایمان را بیان کند. 

  در برخورد با شکایات شایع مادر در دوران پس از

 زایمان آموزشهای الزم را ارئه دهد

 از پس بالفاصله های مراقبت خدمت استاندارد 

بالینی وزارتخانه  را طبق راهنماهای زایمان

 .شرح دهد5931

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژکتور
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط

  مشش جلسه

 : مراقبتهای پس از زایمان

ویزیت در منزل طبق راهنمای 

 کشوری

و بهداشت مادر پس از  هیتغذ

 مانیزا

 و ارزیابی برای منزل در یت ویز خدمت استاندارد 

را  طبق  مادر – زایمان از پس پیگیرانه مراقبت

 .شرح دهد5931بالینی وزارتخانه  راهنماهای

 و ارزیابی برای منزل در ویزیت خدمت استاندارد 

را  طبق  نوزاد- زایمان از پس پیگیرانه مراقبت

 .شرح دهد5931بالینی وزارتخانه  راهنماهای

 و بهداشت  هیتغذ ،زایمان از پس معمول مراقبتهای

 کشوری را بر اساس  برنامه مانیمادر پس از زا

 سالمت یافته ادغام های مراقبت ایمن مادری

 .مادران شرح دهد

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 مبحث قبليمطالعه  ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

مزایا و روشهای : شیردهی مهفتجلسه 

شیردهی، آموزش و 

مشاوره در بروز مشکالت 

 شیردهی

 کودک، به مربوط مزایای تفکیک به را مادر شیر مزایای 

 توضیح و برشمرده ، اجتماعی اقتصادی مزایای و مادر

 دهد

 و شیردهی مختلف مراحل در را مادر شیر ترکیبات تفاوت 

 دهد توضیح مادر شیر با تغذیه وعده هر طول در

 بیان را کودک دوستدار های بیمارستان های استراتژی 

 .کند

 مادر شیر با تغذیه و نوزاد و مادر هنگام زود تماس مزایای 

  کنند بیان تولد از بعد بالفاصله را

 کند بیان را مادر شیر با تغذیه در اساسی نکات 

 مورد در و داده توضیح شاغل مادران در شیردهی مورد در 

 شرح مختصری شده دوشیده شیر مصرف طرز و نگهداری

 دهد

  آموزش دهددر مورد مشکالت شایع شیردهی مشاوره و. 

 پوزیشن شیردهی، مورد در زنان جیرا سواالت مورد در 

 .دهد مشاوره آن مشکالت و صحیح

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژکتور
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط

  متشه جلسه

 تغذیه تکمیلی کودک

مامایی مبتنی بر شواهد 

 حین و پس از زایمان

 آموزش و مشاوره های الزم در مورد تغذیه تکمیلی پس از 

 ماهگی شیرخوار را ارئه دهد 6

  مدل جامع مراقبت از زنان در بارداری، زایمان و سنین

 باروری و در عین حال جامعه محور را شرح دهد

 

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

 کنفرانس مرتبطآمادگي ارائه 
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

مواد و وسايل كمک 

 آموزشی

آمادگی الزم دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 Introduction to نهمجلسه 

Labor, Vaginal and 

Cesarean Delivery  

 زایمان فیزیولژیک را بشناسد. 

  یک را از دیدگاه پزشکی و انواع زایمان و منافع و مشکالت  هر

 .مادران  بشناسد

 نشانه های شروع زایمان را تشخیص دهد . 

 مراحل مختلف لیبر و زایمان را تعریف نماید. 

 وسائل مورد نیاز برای انجام زایمان فیزیولژیک در بیمارستان را بداند. 

 اقداماتی که در بیمارستان برای مادر انجام میگیرد را شرح دهد . 

 ش میزان سزارین و راهکارهای موجودعلل افزای 

 مداخالت غیر ضروری اما روتین در لیبر و زایمان را تعریف نماید. 

  در خصوی اینکه ایا سزارین انتخابی رویکردی اخالقی است، بحث

   .نماید

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژکتور
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

آموزشي، قوانين شرکت در نظر خواهي محتوي 
 و تكاليف

نورواندوکرینولوژی در  مده جلسه

درک درد و  و  بارداری

 نظریه های آن

 را شرح دهد نورواندوکرینولوژی در بارداری. 

 مکانیسم های درک درد و نظریه های ان را توصیف نماید.. 
 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

نظر خواهي محتوي آموزشي، قوانين شرکت در 
 و تكاليف
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

  Principles of Adult يازدهمجلسه 

Learning   

 آموزش بزرگساالن را تعریف کند. 

  را شرح دهد بزرگساالناصول حاکم بر آموزش. 

 سبک های یادگیری را شرح دهد. 

 روش های اداره کالس را توصیف نماید. 

 یریادگی یمناسب برا یآموزش یها کیتکن 

 .را شرح دهد بزرگساالن

 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

 ویدیوپروژکتور

Role Play 

 
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

قوانين شرکت در نظر خواهي محتوي آموزشي، 
 و تكاليف

، اصالح وضعیت در بارداری مدوازده جلسه

ورزش  و  اختالالت وضعیتی

 دوران بارداری

 را بطور کامل شرح  یدر باردار تیاصالح وضع

 .دهد

 را تشخیص و توصیه های الزم  یتیوضع اختالالت

 . را بنماید

 ی را در بالین آموزش دهددوران باردار ورزش 

 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 ویدیوپروژکتور

 تمرین روي موالژ

 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

شرکت در نظر خواهي محتوي آموزشي، قوانين 
 و تكاليف
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 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

مختلف لیبر و وضعیتهای  سیزدهمجلسه 

 زایمان و اختالالت آن

 را شرح دهد و منافع آنها بریل یها شنیانواع پوز. 

  مرحلهپوزیشن های مناسب در Pushing  را شرح

 .دهد

  را تحلیل نماید بریاختالالت ل اصالح . 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژکتور
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

آموزشي، قوانين شرکت در نظر خواهي محتوي 
 و تكاليف

کاهش  های دارویی روش مچهارده جلسه

 درد زایمان

 را تعریف نماید اصول تسکین درد. 

  را شرح دهد انواع روش های تسکین درد زایمان. 

 را بیان  مانیزا یآمادگ یمختلف برا یروش ها

 .کند

  را بنماید مانیزا یبرا یآماده ساز. 

 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

شرکت در نظر خواهي محتوي آموزشي، قوانين 
 و تكاليف
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 فعال در کالس  حضور

 محوله فیانجام تکال یچگونگ

 ترم انيپا یامتحان کتبکويیز و در  شرکت

 

 جلسات

 

 اهداف ويژه رفتاري رئوس مطالب
 روش ارائه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  مواد و وسايل كمک آموزشی

 شروع كالس

های غیردارویی کاهش  روش پانزدهمجلسه 

 درد زایمان

 آرامی را شرح دهد تن. 

 فواید تن آرامی در لیبر را شرح دهد. 

 ی را در بالین انجام دهدتن آرام ناتیتمر. 

 تکنیک الماز را شرح دهد. 

 سخنراني
 پرسش و پاسخ

 

  ویدیوپروژکتور
 مطالعه مبحث قبلي

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط

 ،یو عضالن یعصب ناتیتمر مدهشانز جلسه

 یتیو تقو یکشش ناتیتمر

 انواع توانبخشی بعد از زایمان را شرح دهد. 

 ورزش های بعد از زایمان را در بالین انجام دهد. 

 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط

نقش همراه و آمادگی برای  هفدهم جلسه

 پدر شدن

 نقش همراه در لیبر را شرح دهد. 

 نقش پدر در بارداری و بعد از زایمان را شرح دهد. 

 ورود نوزاد به منزل و اقدامات مناسب را شرح دهد. 

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 

 مطالعه مبحث قبلي ویدیوپروژکتور

 آمادگي کوئيز

 آمادگي ارائه کنفرانس مرتبط


