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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 2زايمان بارداری و  درس: مشخصات كلي

 

 مامایي                    يکارشناس تحصیلي: یرشتهو  مقطع         مامایي و بهداشت باروری  گروه آموزشي:               پرستاری و مامایي دانشکده:

 1بارداری و زایمان   :نیاز پیش            نظری :دنوع واح                2       تعداد واحد: 2 مانيو زا یباردار: نام درس

 5: كالس شماره یمکان برگزار   8-10ساعت:  شنبهسه زمان برگزاری كالس: روز:

                                                     ييمسئول درس: دكتر چنگا                                                                       نفر17  :انيدانشجو تعداد

 دكتر چنگايي -جنانيحروف الفبا(: دكتر  بی)به ترت دیساتا

 

 

  :درس معرفي

 عيیطب ریو غ عيیکاهش درد، حاالت طب یوروشها کیولوژیزیف مانیبا زا يیدرس به منظورآشنا نیا

 الزم جهت کاهش درد مادران باردار و ی، مراقبت و درمان و آموزش ها یریشگیپ يباردار و چگونگ خانم

 است . دهیگرد يطراح یباردار عوارض

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

سننالمت  يابیارز یها ،روشیيدارو ریو غ یيکاهش درد دارو ی،روشننها کیولوژیزیف مانیکالس زا یبرا ي، آمادگ کیولوژیزیف مانیشننناخت زا

 ریمناسب هنگام برخورد با حاالت غ رییگ میو تصم يعیطب ریو غ يعیموارد طب صی، تشخ پارتوگراف ،رسم نمودار نداکشنیا ن،یجن

 و مناسب در برخورد با هر کدام از موارد فوق حیبارداری وانجام مراقبتهای صح عيیطب

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابیني دهد.و محورهای اصلي برنامه را نشان مياست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلي که است هدف کلي به اجزای تخصصي شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصي

 

 را شرح دهد. کیولوژیزیف مانیو مراقبتها با توجه به روند زا کیولوژیزیف مانیزا .1

 الزم را بدانند. یداده ومراقبتها صیرا براساس پارتوگرام تشخ بریاختالالت ل .2

 را شرح دهد. یيدارو ریکاهش درد غ یروشها  .3

 را بداند. یيدارو ریوغ یيکاهش درد دارو یروشها  .4

 دهد. حیراتوض بریل نیح یها شنیپوز  .5

 راشرح دهد. بریل نیح نیجن يابیارز  .6

 را بداند. نداکشنیمختلف ا یروشها  .7

 دهد. حیراتوض کیولوژیزیف مانیزا یبرا يکالس آمادگ یآموزش ها  .8

 را مانیو بعد از زا نیاجتماعي فرهنگي خدمات بهداشتي ح طیبه مادر و خانواده با توجه به شرا  .9

 دهند آموزش
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   برنامه ریزی شده*سخنراني    سخنراني

 *(TBLیادگیری مبتني بر تیم)  (PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله) بحث گروهي*

 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 شرکت منظم در کالسپیش مطالعه و  -

 انجام تکالیف محوله در زمان مقرر -

 پاسخشرکت در جلسات پرسش و  -

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 خواهد شدار زکالسها طبق طرح درس و در زمان مقرر برگ -

 و برای آن نمره لحاظ خواهد شد الزامي استحضور در کالس  -

 به تکالیفي که دیرتر از موعد ارسال گردد نمره تعلق نمي گیرد -

 

 وسايل آموزشي:  

 وب سرویس کالس آنالین    *سامانه مدیریت یادگیری          *   کامپیوتر          *    پروژکتورویدئو  * بردوایت 

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        *سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 از بیستنمره  فعالیت رديف

 1 انجام تکالیف در زمان مقرر 1

 1 در كالسفعال حضور  2

 9 میان ترمامتحان  3

 9 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردني          * ایچندگزینه       *  پاسخ کوتاه     *تشریحي

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: پیشنهادی برای مطالعهمنابع 
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 :منابع انگلیسي
 

1 Williams obstetrics Cunningham, F Gary. 24th edition. New York : McGraw-Hill Education/Medical,. NLM ID: 101626979. 

Last Edition. 

2. www.up to date.com 

 

 منابع فارسي:

 

 چاپ نیآخر اقیترجمه دکتر ملک منصور اقصي.تهران انتشارات اشت امز،یلی. ومانیمک دونالد. بارداری و زا نگهام،یکان . 1 .1

 چاپ نیآخر نشرارجمند،، تهران ،یمترجم هاولدان و بوذر دنفورث. يزنان و مامائ یهایماریب .رونالد تس،یگ .2

 چاپ نیآخر، .تهران یيمتخصص زنان وماما نترجمه انجم امز،یلیو مانی. بارداری و زا بلوم لوانو، نگهام،یکان .3

 کیولوژیزیف مانیزا یدستورالعمل کشور  .4

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا ميهرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب مي ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمي ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس مي

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 

 کالس  ، سعي شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتي که ترافیک  رس است ولي ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مد

 .شود برگزار
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 بندی جدول زمان
 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

 22/6/401 اول
 معارفه، بیان انتظارات و معرفي درس

 زایمان و وضع حمل طبیعي
 دکتر چنگایي

 دکتر چنگایي زایمان، اقدامات و مراقبتهامرحله اول  29/6 دوم

 دکتر چنگایي مرحله دوم زایمان، اقدامات و مراقبتها 5/7 سوم

 دکتر چنگایي اقدامات و مراقبتها مان،یزا سوممرحله  12/7 چهارم

 دکتر چنگایي  زایمان فیزیولوژیک 19/7 پنجم

 چنگایيدکتر  مانیدرد زا روشهای دارویي کاهش درد زایمان 26/7 ششم

 دکتر چنگایي مانیکاهش درد زا یيداروی غیرروشها 3/8 هفتم

 دکتر چنگایي درد زایمان کاهش یيداروغیر یروشها 10/8 هشتم

 جنانيدکتر  فوری بعد از تولد نوزادمراقبتهای  17/8 نهم

 جنانيدکتر  ارزیابي سالمت جنین 24/8 دهم

 جنانيدکتر   بریاداره فعال ل 1/9 يازدهم

 جنانيدکتر  (پارتوگراف)مانیزا شرفتیثبت و نحوه پ 8/9 دوازدهم

 جنانيدکتر  پست پارتوم و مراقبتها 15/9 سیزدهم

 جنانيدکتر  زایمان در منزل 22/9 چهاردهم

 جنانيدکتر  ادامه زایمان در منزل 29/9 پانزدهم

 جنانيدکتر  آشنایي با مراکز تولد و چگونگي عملکرد ماماها 6/10 شانزدهم


