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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  مامايی و بهداشت باروری گروه آموزشی:              مامايی ايران -پرستاری دانشکده:

 مامايی ارشد  کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع            

                     2 تعداد واحد:                     طبیعی و پس از زايمانمان بارداری و زاي مشاوره و آموزش درنام درس: 

   تئوری د:نوع واح  

 : سالمت خانوادهيا همزمان یش نیازپ 

 14کالس مکان برگزاری:            8-10 : ساعت          شنبهيکز رو زمان برگزاری کالس: 

 حسن پور دکتر  خانم -روف الفبا(:مدرسین )به ترتیب ح 18 تعداد دانشجويان:

 

 

فراگیران  اصول راهنمایی و مشاوره زوجین به ویژه مادر برای تصمیم به فرزندآوری، اداره کالس های واحد  نیدر طول ارائه ا : شرح درس

در زمان ها و شرایط خاص ، روش های کاهش درد دارویی و غیر دارویی  و اصول شیردهی صحیح آمادگی در دوران بارداری و پس از زایمان

  دانش و مهارت کسب می کنند و به مادر کمک می کنند آمادگی الزم برای مدیریت درد را در زایمان به عهده گیرد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

  

 را آموزش دهد.  کیولوژیزیف مانیزا یعیطب ندیفرا -

 .دیاداره نما   یت بهداشت، درمان و آموزش پزشکرا طبق پروتکل وزار مانیقبل از زا یها یآمادگ یکالس ها -

 

 اهداف بینابینی: 

 

 تصمیم به فرزندآوری و برنامه ریزی برای زایمان  -1

 روش های کاهش درد غیر دارویی -2

 کاهش درد دارویی روش های -3

 اهداف و خصوصیات کالس های آمادگی در بارداری و زایمان -4

 پس از زایمان و شیردهی در شرایط خاص اصول صحیح شیردهی بالفاصله   -5
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 :سيتدر های وهیش

 پرسش و پاسخ  ارائه مقاله    یسخنران

 )میبر ت یمبتن یریادگی  (PBLبر حل مسئله) یمبتن یریادگی  یگروه بحث

 

 مدرس:  تیفعال

، اهنمایی جهت رفع اشکاالتیان و رمحوله به دانشجو فیتکالبررسی و مشخص نمودن   ،دانشجویان یبحث گروههدایت 

 یمنابع اطالعات یمعرف

 

 (دیدانشجو: )لطفا شرح ده فیو تکال فيوظا

االت کرفع اشمحوله،  فیانجام تکال ،های گروهی و کالسی حضور فعال درکالس و شرکت در بحث ،حضور منظم در کالس

ء توانمندی های خود با مطالعه دروس فرا ارائه تکلیف اصالح شده در جلسه بعد،  کمک به ارتقا تکالیف ومشخص شده در 

  ه.تکالیف مطرح شدگرفته قبلی و مطالعه منابع معرفی شده و مقاالت مربوط به 

 

 :  یکمک آموزش ليوسا

 

  دیپروژکتور اسال  تخته و گچ  برد تیوا

 

 و درصد نمره: )از نمره کل( یابیارزش نحوه

   ددرص 20 کالس شرکت فعال در بحثحضور منظم و  -

   درصد نمره  40 مقاالتتهیه و ارائه  -

 درصد 40 امتحان پایان ترم -

 

 (:ديپیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر منابع

1- Maternity Care Nursing 

2- Maternity and Gynecologic Care 

3- 4- Current Obstetrics & Gynecology 

5- Williams Obstetrics 

6- Myles Obstetrics  

7-Holey E, Cook E Complementany and alternative therapies.. Spring house. Last edition      

     

                                                                                                                          

8-Loeser J D, Bonica John J.. Bonica,s management of pain Lippincott Williams & Wilkins. 

Last edition                                                                                                        

9-Simkin P, Ancheta R.The labor progress handbook. Black well Science. Last edition  .                                                                                                                           

 اداره سالمت مادران  ،یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک مان،یزا یبرا یآموزش کالس آمادگ یراهنما -10
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چاپ اول. اراک: انتشارات  مانیبه درد زا نینو یکردیزاده اقدام. م. رو دی. سیراهانف یمارگارت. ترجمه: داودآباد یربی -11

 چاپ  نیاراک؛ آخر یدانشگاه علوم پزشک

 چاب نیبدون درد. آخر یعیطب مانی. زایعل یعموشاه -12

 اصول مهارتهای بالینی )ترجمه وارنی(  -13

 یرانسایر منابع موجود در اینترنت با توجه به نیاز فراگ -14

 

ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  
 عنوان مطالب زمان جلسه

 یفرزندآور یبرا یریگ میتصم   -ارائه طرح درس  شنبه اول

 ها کالس اتیخصوص - مانیزا یبرا یآمادگ یها اهداف کالس شنبه دوم

 دوستدار مادر یها مارستانیاصول ب شنبه سوم

 ینولوژینوروآندوکر شنبه چهارم

 نظریه های درد و عوامل موثر برکاهش درد شنبه پنجم

 شناخت کلیه روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان شنبه ششم

 

 روش های دارویی کاهش درد زایمان شنبه هفتم

 
  روش های کاهش درد، تکنیک های تنفسی به شکل کارگاهی شنبه هشتم

  کاهش وزن بعد از زایمان شنبه نهم
 ز بارداریمشاوره قبل ا شنبه دهم

 مانیو پس از زا یدر دوران باردار هیتغذ شنبه ازدهمی

 خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر )اصول صحیح در شیردهی بالفاصله پس از زایمان( شنبه دوازدهم

 
 همبستگی و دلبستگی مادر و جنین شنبه زدهمیس

 

 و سقط آن بارداری  ناخواسته شنبه چهاردهم
 خاص طیشرا یدر نوزادان دارا یردهیش شنبه پانزدهم

 ارائه نتایج مقاالت مربوط به مباحث ارائه شده در کالس شنبه شانزدهم
 


