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 ماماییگروه آموزشی:                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         دانشکده:

-69:دوم نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                          مامایی  تحصیلی: یرشته                 کارشناسی4ترم :مقطع

67 

  2    تعداد واحد:                         بارداری و زایمان غیر طبیعی  -(3) وزایمان  بارداری: د درسینام واح

  2و 1بارداری و زایمان یا همزمان : یش نیازپ    : نظریدنوع واح    

 8كالس -دانشکده پرستاری و ماماییمکان برگزاری:    11-8 :ساعت شنبه       چهار:زمان برگزاری كالس: روز

 پیردادهدكتر -آستی : اساتید   آستی مسئول درس: 11 تعداد دانشجویان:
  12-11و شنبه :  8-11یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

   درس نحوه تشخیص ، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمان غیر طبیعی تدریس می گردد. در طول  شرح دوره:

 

 ش كافی در مورد تشخیص ، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمانهای غیر طبیعی كسب دانهدف کلی: 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :

 خونریزی بعد از زایمان راشرح دهد   -1
 زایمان را بداند  مراحل كنترل خونریزی بعد -2

 پارگی رحم و وارونگی رحم را توصیح دهد  -3

 انواع دیستوشیا را نام ببرد -1

 دیستوشیا هیپروهیپوتونیک را تشخیص ودرمان آنرا توضیح دهد. -5

 پوزیشن های مناسب در درمان دیستوشیا ناشی از اختالالت انقباضی رحم را نام ببرد. -6

 توشیا(را با توجه به مورد خاص بدانند.مراقبتهای مربوط به زایمان غیر طبیعی )دیس -7

 انواع اختالالت فشارخون در حاملگی را تعریف كند . -8

 مدیریت ونحوه كنترل پره اكالمپسی و اكالمپسی را بداند . -1

 چند قلویی و تشخیص و مراقبت مربوطه را شرح دهد  -11

 اختالالت جفت را شرح دهد  -11

 انواع تاخیر رشد داخل رحمی را توضیح دهد  -12

 سزارین و مراقبتهای مربوطه را بداند . روشهای -13

 عفونت بعد از زایمان را تعریف كند  -11

 شیوه مراقبت در عفونت بعد از زایمان را بداند . -15

 اثرات چاقی را بربارداری وزایمان راشرح دهد. -16

 عوارض بارداری در سنین پایین  را نام ببرد. -17

 عوارض بارداری در سنین باال را توضیح دهد. -18

 اف را تعریف و تشخیص دهد .پروالپس بندن -11

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
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 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ر بموقع در كالس.حضو1

 .حضور فعال وبانشاط دركالس 2
 موبایل خودنمودن . خاموش 3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در كالس شركت نماید.1

.از شلوغی وهمهمه دركالس بپرهیزد5  
. مشاركت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف 6  

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 51آزمون پایان ترم   نمره درصد 11آزمون میان ترم 
 نمره درصد 5شركت فعال در كالس                نمره درصد 5انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )
 

 نوع آزمون

   غلط -صحیح   جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 آخرین چاپ اف.گاس.كانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز،  .1
 میلز،مارگارت اف.آخرین چاپ درسنامه مامایی .2

      3. Philadelphia:LWW- Danforths Obstetrics and gynecology edited by James R.Scoot.(Last 

edition).       
        4. Current Obstetrics and gynecology diagnosis & treatment edited by Alan H. (Last 
edition).NewYork:McGraw Hill           
      5. Maternity women’s Health Care edited by Ditra Leonard Lowder Milk and et al. (Last 
edition).stLouis:Mosby.  

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده:
www.pubmed 
www.daneshyar.net 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

http://www.pubmed/
http://www.pubmed/
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 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

  آستی خونریزی بعداز زایمان 18/11/1316 1

 " پارگی رحم،برگشتن رحم وآمبولی مایع آمنیوتیک 25/11 2

 " اختالالت جفت  2/12 3

 " پره اكالمپسی و اكالمپسی 1/12 4

5 16/12 // " 

 " چند قلویی  23/12 9

 " تاخیر رشد داخل رحمی  15/1/17 7

 " پوزیشنهای مناسبنمایش وزایمان بریج و 22/1/1317 8

 پیردادهدكتر  دیستوشیاناشی از انقباضات غیر طبیعی رحم 21/1 6

دیستوشیا ناشی ناهنجارهای لگنی ،ضایعات كانال زایمانی  5/2 11
 حین لیبر وزایمان پوزیشنهای مناسبو

" 

نمایش صورت واكسی پوت خلفی با  شیا باعلل جنینیدیستو 12/2 11
 پوزیشنهای مناسب آن

" 

 " عفونت بعد از زایمان  11/2 12

 " سزارین ،وكیوم وفورسپس 26/2 13

 " پروالپس بند ناف  2/3 14

 " تروما در بارداری  1/3 15

 " چاقی مفرطو حاملگی در سنین باال وپایین  16/3 19

 


