باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ػٌَاى درس :مبرآهَسي در ػزفِ ًَساداى ًیبسهٌذ هزاقجت ّبي ٍیضُ
ًَع ٍاحذ :مبرآهَسي در ػزفِ
هطخصِ درس:

تؼذاد ٍاحذٍ 1 :احذ
رضتِ ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ :مبرؽٌبعی هبهبیی
تؼذاد داًطجَيبى:
درٍس پيص ًيبس يب ّوشهبى ................ :
هسئَل درس :هزبيبى ببليٌی گزٍُ هبهبيی

هحل ٍ آدرس کبرآهَسی :ثخؼ ًَساداى ٍ ًَساداى ٍیضُ ثیوبرعتبى اهبم ػلی (ع) -فزخؾْز
********************************************* ***************************************************

هؼزفی ٍ اّويت درس
ثب تَجِ ثِ اّویت دٍراى ًَسادي ،ایي درط ثِ داًؾجَیبى هبهبیی مول هی مٌذ تب ثتَاًٌذ هَارد غیزطجیؼی در ًَساداى را تؾخیـ دٌّذ ٍ
ّوچٌیي هزاقجتْبي السم اس ًَساداى ثیوبر ٍ پز خطز را در ثخؾْبي هزثَطِ اًجبم دٌّذ.
اّذاف کلی:
 -1ایجبد هْبرت در داًؾجَیبى ثوٌظَر ارائِ هزاقجتْبي السم در خقَؿ اًَاع هؾنالت ٍ ثیوبریْبي ًَساداى ثغتزي در ثخؼ ًَساداى ٍ
ثخؼ هزاقجت ّبي ٍیضُ ًَساداى
 -2آؽٌبیی ثب هؼبیٌبت ٍ هزاقجتْبي ًَساداى عبلن ٍ غیزطجیؼی ٍ دادى آهَسػ ثِ هبدر
اّذاف رفتبری :داًطجَ قبدر بِ اًجبم هَارد ًبهبزدُ در پبيبى دٍرُ کبرآهَسی ببضذ :
 -1هؼبیٌِ فیشینی ًَساد را ثِ طَر مبهل اس لحبظ عالهت حذاقل در  11هَرد اًجبم دّذ.
 -2رفلنظ ّب ٍ تغت ّبي ػقجی ًَساداى را ثِ درعتی اًجبم دّذ.
 -3هؼبیٌِ عز ،گزدى ٍ فًَتبًل ّب را ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 -4هؼبیٌِ قفغِ عیٌِ ،قلت ٍ ریِ را ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 -5هؼبیٌِ ؽنن ،عتَى فقزات ٍ رًگ پَعت ًَساد را ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 - 6هؼبیٌِ هفقل لگي ٍ دعتگبُ تٌبعلی را ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 -7تغت ّبي تؼییي عي جٌیي را ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 -8هؼبیٌِ تزخیـ ًَساد را اًجبم دّذ.
 -9حذاقل دٍ هَرد هزاقجت اس ًَساداى پز خطز( سردي -عٌذرم دیغتزط تٌفغی) را ثِ طَر مبهل اًجبم دّذ.
 - 11هزاقجت اس ًَساد ًبرط را حذاقل در یل هَرد ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 - 11هزاقجت اس ًَساد عبلن را حذاقل در  3هَرد ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 - 12ثب جبیگذاري مبتت ز یل هَرد ؽغتؾَي هؼذُ ًَساد را اًجبم دّذ.
 - 13ثِ طَر فحیح حذاقل  2هَرد مبر ثب اًنَثبتَر ٍ هزاقجت اس ًَساد در اًنَثبتَر را اًجبم دّذ.
 - 14ثِ طَر مبهل ٍ فحیح حذاقل ًَ 3ساد را ٍسى ًوبیذ.
 - 15اًذاسُ گیزیْبي اًتزٍپَهتزیل را در حذاقل عِ هَرد ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
 - 16حذاقل  2ه َرد پَؽبًذى لجبط ٍ گزم ًگْذاؽتي ًَساد را اًجبم دّذ.
 - 17ثِ طَر مبهل ٍ فحیح حذاقل  1هَرد عزم را ثِ ًَساد ٍفل ًوبیذ.
 - 18ثِ طَر فحیح ثب ٍارد مزدى مبتتز ًَساد را گبٍاص ًوبیذ.

 - 19مبر ثب دعتگبُ فتَتزاپی را حذاقل در یل هَرد ثِ طَر فحیح اًجبم دّذ.
ً - 21حَُ ي مبر ثب دعتگبّْب ٍ ٍعبیل هَجَد در ثخؼ ًَساداى را ثذاًذ.
 - 21ثب ٍعبیل ٍ دارٍّبي هَرد ًیبس ثزاي احیبي ًَساد آؽٌبیی مبهل داؽتِ ثبؽذ.
 - 22تَاًبیی مبر ثب آهجَثگ ٍ الرًگَعنَح را داؽتِ ثبؽذ.
 - 23حذاقل یل هَرد احیبي ًَساد را هؾبّذُ ًوبیذ.
ً - 24حَُ ي اًجبم تؼَیض خَى ًَساد را هؾبّذُ مٌذ ٍ در اًجبم ایي مبر مول مٌذ.
 - 25ثب ًحَُ ي خًَگیزي اس مف پبي ًَساد آؽٌب ؽَد.
 - 26هحبعجِ دٍس دارٍ ٍ اجزاي تجَیش پشؽل را حذاقل در عِ هَرد ثِ طَر مبهل اًجبم دّذ.
 - 27یل پوفلت آهَسؽی ( ثِ فَرت فزدي یب گزٍّی) را تْیِ ًوبیذ.
 - 28در راثطِ ثب ًحَُ ؽیز دّی حذاقل در  2هَرد آهَسػ فحیح را اًجبم دّذ.
 - 29در هَرد ًحَُ دادى دارٍ ثِ ًَساد حذاقل در  1هَرد آهَسػ السم را ثِ هبدر اًجبم دّذ.
 - 31حذاقل  1هَرد آهَسػ ٍامغیٌبعیَى ًَساد را اًجبم دّذ.
 - 31حذاقل  2هَرد آهَسػ تغذیِ ٍ هزاقجتْبي ًَساد( حوبم ،تؼَیض لجبط ٍ مٌِْ ،هزاقجت اس ثٌذ ًبف ٍ  )....را اًجبم دّذ.
 - 32حذاقل  2هَرد آهَسػ ػالئن خطز ًَساد را اًجبم دّذ.
 - 33حذاقل  1هَرد آهَسػ ٍامغیٌبعیَى ًَساد را اًجبم دّذ.
 - 34حذاقل  1هَرد تزخیـ ًَساد اس ثخؼ ًَساداى را اًجبم دّذ.
 - 35در هجبحث تئَري ٍ پزعؼ ٍ پبعخ فؼبالًِ ؽزمت ًوبیذ.
ٍظبيف داًطجَ ٍ

سيبست ّبی دٍرُ :

 -1حضَر ٍ تزك ثِ هَقغ اس هحل مبرآهَسي.
 -2ؽزمت فؼبل در اًجبم اهَر هحَلِ اس طزف اعتبد .
ً -3وزُ ارسؽیبثی اس  21هیثبؽذ.
 -4تؼییي تنبلیف ثب ًظز اعتبد درط هیثبؽذ ٍ ملیِ تنبلیف هحَلِ در طَل مبرآهَسي حذامثز در آخزیي رٍس مبرآهَسي ثِ اعتبد هزثَطِ
تحَیل ؽَد.
 -5درفَرتیمِ غیجت داًؾجَ در طَل مبرآهَسي ثیؼ اس یلدّن عبػبت مبرآهَسي ؽَد درط هزثَطِ حذف ٍ غیجت هحغَة خَاّذ
ؽذ .
 - 6داًؾجَیبى اس تجوغ در ایغتگبُ پزعتبري ٍ اعتفبدُ ًوَدى هَثبیل در ثخؼ خَدداري ًوبیٌذ ٍ در فَرت تخلف اًضجبطی در ثخؼ
ٍاحذ هزثَطِ حذف خَاّذ ؽذ.
 -7درفَرتیمِ غیجت داًؾجَ در طَل مبرآهَسي موتز اس یلدّن عبػبت مبرآهَسي ؽَد ،غیجت هجبس یل رٍس ٍ غیجت غیزهجبس دٍ رٍس
مبرآهَسي ججزاًی خَاّذ داؽت ٍدر فَرت ػذم ججزاى آى ثِ اساي ّزرٍس یل ًوزُ اس ًوزُ مل مغز خَاّذ ؽذ.
 -8ارسؽیبثی :مغت ًوزُ ثزاعبط فزم ارسؽیبثی پیَعت هی ثبؽذ.
 -9رػبیت یًَیفزم مبهل طجق ضَا ثط داًؾنذُ ٍ ػذم اعتفبدُ اس آرایؼ ٍ سیٌت آالت جْت داًؾجَیبى .
هَاد آهَسضی :ثیوبر ،تخت ،لَاسم ٍ تجْیشات پشؽنی ٍ هزاقجتی در ثخؼ ًَساداى ٍ ًَساداى ٍیضُ.
هٌببغ:
ًَ -1ساداى ًلغَى  ،آخزیي چبح
 -2متبثْبي پزعتبري هزاقجت اس ًَساداى
 -3هزاقجت مبًگزٍیی ،لَدیٌگتي َّ ،اط ،گال ًت ،اط می ،آخزیي چبح
 -4هزاقجت آغَؽی -راٌّوبي هزاقجت اس ًَساداى ًبرط ٍیضُ ٍالذیيٍ ،سارت ثْذاؽت ،دفتز عالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت ،ادارُ عالهت ًَساداى
 UNICEF ٍ WHO -5حوبیت ٍ تزٍیج تغذیِ ثب ؽیزهبدر در ثیوبرعتبًْبي دٍعتذار مَدكٍ ،سارت ثْذاؽت ،ادارُ عالهت مَدمبى
6-Nichols Francine H .child birth Education, practice and Research and Theory, OSA: W .B. Saunders
)(last edition
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد  -دانشکده علوم پسشکی (گروه مامایی)

فزم ارسضيببی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی در بخص ًَساداى ٍيژُ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

دٍرُ:

ًبم بيوبرستبى هزبَطِ:

تبريخ ضزٍع کبرآهَسی:

ًوزُ کل:

تؼذاد غيبت هجبس:

ًيوسبل:

سبل تحصيلی:

تبريخ پبيبى کبرآهَسی :
تؼذاد غيبت غيز هجبس:

ًبم ٍ اهضبءهزبی:
رديف ػٌَاى
1

ٍضغ ظبّزی بز هبٌبی هَاسيي اسالهی ٍ بْذاضتی

2

احسبس هسئَليت ٍ ػالقِ بِ کبر

3

تَاًبيی ارتببط ٍ ّوکبری(بيوبراىّ ،وکبراى ،هزبی)

4

سزػت ػول ٍ دقت در کبر

5

آهَسش هٌبسب ٍ السم بِ بيوبر ٍ اطزافيبى

6

حضَر بِ هَقغ ٍ هٌظن

7

هْبرت در اًجبم کبر(بِ کبر گيزی رٍش صحيح)

8

قذرت ابتکبر ٍ ًظن ٍ تزتيب در کبرّب

9

صزفِ جَيی ٍ هزاقبت اس ٍسبيل

10

ارائِ سويٌبر ٍ تکبليف آهَسضی

رديف ػٌَاى
1

آگبّی اس بيوبری ّبی ًَساداى ٍ هزاقبت ّبی هزبَطِ -آگبّی اس ػالئن خطز در ًَساداى

2

رػبيت اصَل ايوٌی ٍ استزيل در بخص -تَاًبيی اًجبم هؼبيٌِ ًَساد ٍ کٌتزل رفلکس ّب

3

آگبّی اس اصَل تغذيِ ًَساداى(دّبًی )NGT-

4

آگبّی اس اصَل ٍ اجزای  CPRدر ًَساداى

5

هزاقبت اس ًَساداى ًبرس ٍ آگبّی اس اصَل کبر بب اًکَببتَر
تَاًبيی ارائِ هزاقبت ّبی رٍتيي ًَساداى

6

هزاقبت اس ًَساداى تحت فتَتزاپی ًَ-ساداى دچبر ديستزس تٌفسی ٍ کبر بب رسپيزاتَر

7

هزاقبت اس ًَساداى ايشٍلِ -هزاقبت اس کبتتزّبی هختلف ًَساد

8

آهبدُ کزدى دارٍ،هحبسببت دارٍيی ٍ اجزای دستَر دارٍيی

9

تَاًبيی گشارش ٍضؼيت ًَساد بِ طَر دقيق ٍ کبهل
ثبت دقيق ٍضؼيت ًَساد در پزًٍذُ  -ارائِ آهَسش ّبی هٌبسب بِ هبدر

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

اهضبء داًطجَ:
1

1

0/5 0/75

0/5 0/75

0 0/25

0 0/25

هالحظبت

هالحظبت

