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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 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

                              کارشناسی ناپیوسته مامایی تحصیلی: یرشتهو  مقطع        مامایی : یآموزشگروه           پرستاری و مامایی دانشکده:

  7044-047دوم نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: 

      بارداری و زايمان طبیعی :یش نیازپ نظری :دنوع واح      2 تعداد واحد:                  یعیطب ریغ بارداری و زایمان :نام درس

و    https://lumsnavid.vums.ac.irو  0کالس  : مکان برگزاری 74-71 :ساعت              شنبه :روز : زمان برگزاری كالس

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.pirdadeh 
 ، دکتر مسعودیدکتر پیرداده :حروف الفبا( مدرسین )به ترتیب دکتر پیرداده :مسئول درس         15  :تعداد دانشجويان

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 شناخت حاالت غیر طبیعی خانم باردار، تشخیص و تصمیم گیری مناسب هنگام برخورد با حاالت غیر طبیعی بارداری از جمله زایمان زودرس،

شار ن،ییپا باال و نیسنر حاملگی د ،ررسید سب در برخورد با هر  ایستوشی، دسخت مانیزا ،یخون در باردار ف و انجام مراقبتهای صحیح و منا

 .فوقکدام از موارد 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 ، روشهای تشخیصی، مراقبتها و درمان این حالتهاآشنایی با حاالت طبیعی و غیر طبیعی خانم باردار

 بنويسید(بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف اهداف 

 . خونریزی اوایل بارداری )سقط، حاملگی خارج از رحم و مول( راتوضیح دهد.7

 . خونریزی اواخر بارداری )دکولمان جفت وجفت سرراهی( راتوضیح دهد.1

 . خونریزی بعد از زایمان راشرح دهد.3 

 . مراحل کنترل خونریزی بعد زایمان را بداند.0 

 وصیح دهد. . پارگی رحم و وارونگی رحم را ت5

 .ا نواع دیستوشیا را نام ببرد.6

 . دیستوشیا هیپر و هیپوتونیک را تشخیص و درمان آنرا توضیح دهد.1

 . پوزیشن های مناسب در درمان دیستوشیا ناشی از اختالالت انقباضی رحم را نام ببرد.8

 بدانند. را با توجه به مورد خاص مراقبتهای مربوط به زایمان غیر طبیعی )دیستوشیا(. 9

 . ا نواع اختالالت فشارخون در حاملگی را تعریف کند.74

 . مدیریت و نحوه کنترل پره اکالمپسی و اکالمپسی را بداند.77

 . چند قلویی و تشخیص و مراقبت مربوطه را شرح دهد. 71

 . اختالالت جفت را شرح دهد. 73

 . انواع تاخیر رشد داخل رحمی را توضیح دهد. 70

 سزارین و مراقبتهای مربوطه را بداند.. روشهای 75

 . عفونت بعد از زایمان را تعریف کند. 76

 . شیوه مراقبت در عفونت بعد از زایمان را بداند.71

 زایمان راشرح دهد. بارداری و . اثرات چاقی را بر78
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 . عوارض بارداری در سنین پایین  را نام ببرد.79

 یح دهد.. عوارض بارداری در سنین باال را توض14

 . پروالپس بندناف را تعریف و تشخیص دهد .17

 را تشخیص دهند. ررسیزورس ود مانیزا .11

 را تشخیص داده و مراقبتهای الزم را بدانند. مانیموارد القاء زا. 13

 راشرح دهد. یدر دوران باردار نیسالمت جن یابیارز یروشها .10

 به مادر و خانواده با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی خدمات بهداشتی حین و بعد از زایمان را آموزش دهند. .15

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی*

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) دانشجووظايف و تکالیف 

 :جلسات آنالین 

 بموقع حضور یابند. در جلسات آنالین-7

 داشته باشند.حضور فعال درکالس  -1

 جلسات آفالین:

 انجام دهند. در زمان مقررتکالیف تعریف شده در سامانه نوید را  -3

 شرکت کنند. ...( فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، در -0

 

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

 جلسات آنالین:

  در جلسات آنالینموقع ه حضور ب-7

 کالس درحضور فعال  -1

 جلسات آفالین:

  در زمان مقرر تکالیف تعریف شده در سامانه نوید مانجا  -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...( درشرکت   -0

 

 وسايل آموزشی:  

 ☐وب سرویس کالس آنالین      ☐سامانه مدیریت یادگیری           ☒ کامپیوتر            ☐  پروژکتورویدئو  ☒  وایت برد

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

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 11 امتحان پايان ترم 5
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 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی

1. Philadelphia:LWW- Danforths Obstetrics and gynecology edited by James 

R.Scoot.(Last edition).       
2. Current Obstetrics and gynecology diagnosis & treatment edited by Alan H. (Last 

edition).NewYork:McGraw Hill           
3.. Maternity women’s Health Care edited by Ditra Leonard Lowder Milk and et al. (Last 

edition).stLouis:Mosby.  
 منابع فارسی:

 اف.گاس. آخرين چاپكانينگهام، مك دونالد. بارداري و زايمان. ويليامز،  .1
 ميلز،مارگارت اف.آخرين چاپ درسنامه مامايي .2

 توضیحات مهم:

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

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

ذاری گتوانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 ًالس ک ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار
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 ارائه برنامه درسبندی جدول زمان 
ردی

 ف
 عنوان جلسه تاریخ

ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری

7 
76/77/704

4 

خونریزی های اوایل 

 )سقط( بارداری

* 
 *    71-74 

دكتر 

 مسعودی

1 13/77 

خونریزی های اوایل 

حاملگی وبارداری )مول 

 خارج رحم(

* 

 *    71-74 " 

3 34/77 
های اواخر  خونریزی

 لمان، پرویا()دک بارداری

* 
 *    71-74 " 

0 1/71 

ناشی از  دیستوشی

نیروهای خروجی لیبر و 

 کانال زایمان

* 

 *    71-74 " 

5 

 
70/71 

 دیستوشی ناشی از

پرزانتاسیون های 

  طبیعیغیر

* 

 *    71-74 " 

 " 74-71    *  * چندقلویی 17/71 6

1 14/7/7047 
پره ترم و پست ترم و 

 پارگی زودرس کیسه آب

* 
 *    71-74 " 

 " 74-71    *  * اختالالت جفت و پرده ها 11/7 8

9 

3/1 

)تعطیل 

 رسمی(

  نشیمولیاست و نداکشنیا

* 

 دكتر پیرداده 71-74    * 

74 74/1 
سالمت  یابیارز یروشها

 نیجن

* 
 *  *  71-74 " 

77 71/1 

، ناسازگاری ارهاش

 باال و نیدر سن یحاملگ

 نییپا

* 

 *    71-74 " 

 " 7174    *  * اختالل رشد داخل رحمی 10/1 71
 " 74-71  *  *  * فشارخون در بارداری 37/1 73

70 1/3 
واکئوم و  فورسپس،

  سزارین

* 
 *    71-74 " 

 خونریزی بعد از زایمان  70/3 75
* 

 *  *  71-74 
" 
 

76 

17/3 

)تعطیل 

 رسمی(

 عفونت بعداز زایمان

* 

 *    71-74 " 

 

 


