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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

 99-97:اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  ماماییم سوکارشناسی ترم   حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

  1رداری وزایمان بایش نیاز:پ         نظرید:نوع واح 2         تعداد واحد:       2بارداری وزایمان : نام واحد درسی
 ومامایی دانشکده پرستاری مکان برگزاری: 11-11 :ساعت  چهارشنبه:زمان برگزاری كالس: روز

  آستی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید             آستی مسئول درس: 18تعداد دانشجویان:

 11-11شنبه ویکشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
 و حاالت طبیعي و غیر طبیعي خانم باردارزایمان فیزیولوژیک وروشهای کاهش درد، آشنایي با منظوردرس به این 

گردیده طراحي بارداری  عوارض و مادران باردارکاهش درد یشگیری ، مراقبت و درمان و آموزش های الزم جهت پچگونگي 
 است .

کاهش درد ،حاالت طبیعي و غیر طبیعي خانم باردار،  یوروشها کیولوژیزیف مانیشناخت زا:)لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

واواخر دوره  لیاوا یهایزیتشخیص و تصمیم گیری مناسب هنگام برخورد با حاالت غیر طبیعي بارداری از جمله خونر
 زودرس،  انجام مراقبتهای صحیح و مناسب در برخورد با هر کدام از موارد فوق ،زایمانیباردار

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)ی:بینابیناهداف 

 را شرح دهد.مراقبتها با توجه به روند زایمان فیزیولوژیک  و زایمان فیزیولوژیک -1

 اختالالت لیبر را براساس پارتوگرام تشخیص داده ومراقبتهای الزم را بدانند. -2

 روشهای کاهش درد دارویي وغیر دارویي را بداند. -3

 دهد.توضیح را بریل نیحپوزیشن های  -4

 ارزیابي جنین حین لیبر راشرح دهد. -5

 روشهای مختلف اینداکشن را بداند. -6

 را تشخیص دهند. دوران بارداری سه ماهه اولخونریزی های  -7
 دهند. شرحرا  دوران بارداری سه ماهه سومخونریزی های  -8

 زایمان زودرس راتوضیح دهد. -9

 رابدند. عوارض ،تشخیص،مراقبت ودرمان زایمان زودرس -11

 زایمان دیررس راتوضیح دهد. -11

 عوارض ،تشخیص،مراقبت ودرمان زایمان دیررس رابدند. -12

به مادر و خانواده با توجه به شرایط اجتماعي فرهنگي خدمات بهداشتي حین و بعد از زایمان را آموزش  -13

 دهند.

        پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده سخنرانیهای تدریس:شیوه

  (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)     روهیبحث گ

 آموزشی فیلمموالژ، )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2    .حضور بموقع در کالس1
 آمادگي در کالس شرکت نماید..در جلسات بعدی با4   .موبایل خودرا خاموش نماید3

 .از شلوغي وهمهمه درکالس بپرهیزد5
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   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت بردوسایل کمک آموزشی:  

 ، فیلم آموزشیموالژ  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 03آزمون پایان ترم   نمره درصد03زمون میان ترم آ
 نمره درصد 11شركت فعال در كالس    نمره درصد 03انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

  غلط -صحیح     جور كردنی  ایچندگزینه  پاسخ كوتاه     تشریحی:نوع آزمون

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: عهمنابع پیشنهادی برای مطال

 چاپی:منابع انگلیسی -

Williams obstetrics Cunningham, F Gary. 24th edition. New York : McGraw-Hill 

Education/Medical, [2014]. NLM ID: 101626979  

 اینترنتی:www.pubmed                       netwww.daneshyar. 

 گیتس،رونالد.بیماریهای زنان و مامائي دنفورث.مترجم هاولدان و بوذری،تهران :نشرارجمند،آخرین چاپ -1:چاپیمنابع فارسی:

 آخرین چاپ، ترجمه دکتر ملک منصور اقصي.تهران انتشارات اشتیاق 2114کانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز -2
 چاپ نی.تهران آخر یی، ترجمه انجم متخصص زنان وماما2112بارداری و زایمان ویلیامز کانینگهام،لوانو،بلوم ..3

 کیولوژیزیف مانیزا ی. دستورالعمل کشور2

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 آستی کیولوژیزیف مانیزا 12/6/26 1

 " بریل نیمناسب ح یشنهایپوز 5/7 2

 " داروها زیتجو بر،یل عیتسر ای نداکشنیا ،يوتومیآمن بریفعال ل اداره 11/7 3

 " ()پارتوگرافمانیزا شرفتیوثبت نحوه پ  بریل نیح نیجن يابیارز 12/7 2

 " درد جادیا سمیدرد ومکان یهایتئور 16/7 5

 "                           یيدارو ریمختلف کاهش دردغ یروشها 3/8 9

 "                         (یيمختلف کاهش درد دارو ی)روشهايرسم لیتعط 11/8 7

 " درمنزل مانیزا 17/8 8

 " ملکرد ماماهع يبامراکز تولد وچگونگ یيآشنا 12/8 9

 " برمراقبتها ودرمان دی،انواع،علل با تاک فی)تعرسقط 1/2 11

 " برمراقبتها ودرمان دیلل با تاک،انواع،ع فیخارج از رحم و مول هیداتي فورم )تعر حاملگي 8/2 11

 " برمراقبتها ودرمان دی،انواع،علل با تاک فیسرراهي )تعر جفت: يرسم لیتعط 15/2 12

 " برمراقبتها ودرمان دی،انواع،علل با تاک فیجفت )تعر دکولمان 11/2 13

 " ...،انواع،علل و فیزایمان دیررس )تعر  12/2 12

 " (...انواع،علل و، فیزودرس)تعر زایمان 6/11 15

 " (...،انواع،علل و فیآب )تعر سهیزودرس ک يپارگ 13/1 19

http://www.pubmed/
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