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 1پیوسته مامایی ترمناکارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:         مامایی-پرستاری        دانشکده:

 96-97 دوم:  حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

  نظری د:نوع واح                        2       تعداد واحد:             بارداری و زایمان  : نام واحد درسی

 مکان برگزاری:  11-12 :ساعت  شنبه :زمان برگزاری کالس: روز                 کلیه دروس علوم پایه یش نیاز:پ

 7کالس شماره

 

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر فاطمه یاری مسئول درس: 01 تعداد دانشجویان:
 دکتر فاطمه یاری و دکتر سهیال پیرداده بیرانوند

 8-11شنبه  انشجو:ساعات مشاوره با د
اداره و مراقبت از مادر و جنین در -که دانش کافی را در مورد تشخیصاین درس به دانشجویان کمک می کند  شرح دوره:

 بارداری ها  و زایمان های غیر طبیعی را  بدست آورند.

 : درس هدف کلی

 ه زنان باردارشناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژ .1
کاربرد یافته های علمی و ارایه خدمات و آموزش به  بیماران  و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فراهم آوردن کمک  .2

 های پزشکی و ارجاع صحیح در موارد الزم
اخالقی و قاانونی در  ،تشخیص مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی  .0

 ارایه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت آنها هنگام 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 د .نآشنا شو  تست های ارزیابی سالمت جنین در موارد باردار غیرطبیعی با  .1
در غیر  کلیهو پیشگیری انواع بیماریهای  پیش آگهی ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .2

 حاملگی و حاملگی  آشنا شود.
 حاملگی  آشنا شود.در   فشارخونپیش آگهی و پیشگیری  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .0
 شود. آشنا  و بعد از زایمان  حاملگی خونریزی در پیش آگهی و پیشگیری  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با   .4
 آشنا شود.  حاملگی طوالنی شده  –زایمان زودرس پیش آگهی و پیشگیری  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با  .5

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- م ببرید()لطفاً نا سایر موارد

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت کالسی  ، حضور وغیاب کوئیز %01 هرجلسه کالس 

 امتحان پایان ترم %71 طبق برنامه آموزش  
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 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد07آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد01شرکت فعال در کالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------برید( ب ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(ترجم ، مآخرین چاپکانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر یاری استفراغ های شدید حاملگی  14/11/96 1

 // حاملگی چندقلو 21/11/96 2

 // زایمان زودرس و حاملگی طول کشیده 28/11/96 3

 // فشارخون حاملگی 15/12/96 4

 // تست های ارزیابی سالمت جنین 12/12/96 5

 // خونریزی های دوران حاملگی 19/12/96 6

 // خونریزی های بعد از زایمان  18/11/97 7

 // عفونت های بعد از زایمان  11/11/97 8

 دکتر پیرداده بیرانوند حاملگی خارج از رحم و مول–سقط  18/12/97 9

و پرده های  هنجاریهای جفتبیماریها و نا 15/12/97 11
 )پلی هیدرامنیوس و ....(|جنینی 

// 

 // اینداکشن  22/12/97 11

 // انواع دیستوشی 29/12/97 12

 // ناسازگاریهای خونی  15/12/97 13

واکیوم و سزارین و مراقبت –فورسپس  12/10/97 14

 های مربوطه
// 

 // ان روشهای بیدردی  و کاهش درد در زایم 19/10/97 15

16 26/10/97 // // 

 // امتحان پایان ترم طبق تقویم امتحانات  17

 


