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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزشی ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

    

           کارشناسی4:ترم مقطع       مامايیگروه آموزشی:         پرستاری و مامايی خرم آباد        :دانشکده

 1400-1401امايی                          نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی:دومم  تحصیلی: یرشته

======================================================================================== 

  رید: نظنوع واح      2تعداد واحد     بارداری و زايمان غیر طبیعی -(3) وزايمان  بارداری: نام واحد درسی

   8-10 :ساعت :چهارشنبه       روز  5زمان برگزاری کالس:            2و 1يا همزمان : بارداری و زايمان یش نیازپ

https://lumsnavid.vums.ac.ir/  و/www.skyroom.online/ch/lums/dr.jananihttps:/ 

      دکترچنگائی  -دکتر جنانی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                             دکتر جنانی مسئول درس:

===========================================================================================================              

 در طول درس نحوه تشخیص ، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداريها و زايمان غیر طبیعی تدريس می گردد.    شرح دوره:

 کسب دانش کافی در مورد تشخیص ، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداريها و زايمانهای غیر طبیعی هدف کلی: 

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

 و مول ( راتوضیح دهد مخونريزی اوايل بارداری) سقط، حاملگی خارج از رح.1

 خونريزی اواخر بارداری) دکولمان جفت وجفت سرراهی( راتوضیح دهد.2

 پروالپس بندناف را تعريف و تشخیص دهد ..3

 دهند. و مراقبتهای الزمه را انجام را تشخیص و پارگی زودرس کیسه آب ررسيزورس ود مانيزا.4

 خونريزی بعد از زايمان راشرح دهد .5

 مراحل کنترل خونريزی بعد زايمان را بداند .6

 .پارگی رحم و وارونگی رحم را توصیح دهد .7

 .انواع ديستوشیا را نام ببرد.8

 نیک را تشخیص ودرمان آنرا توضیح دهد.ديستوشیا هیپروهیپوتو.9

 پوزيشن های مناسب در درمان ديستوشیا ناشی از اختالالت انقباضی رحم را نام ببرد.. 10

 مراقبتهای مربوط به زايمان غیر طبیعی )ديستوشیا(را با توجه به مورد خاص بدانند..11

 .چند قلويی و تشخیص و مراقبت مربوطه را شرح دهد .12

 .ت جفت را شرح دهد اختالال.13

 .انواع تاخیر رشد داخل رحمی را توضیح دهد .14

 روشهای سزارين و مراقبتهای مربوطه را بداند .15

 .عفونت بعد از زايمان را تعريف کند .16

 شیوه مراقبت در عفونت بعد از زايمان را بداند ..17

 اثرات چاقی را بربارداری وزايمان راشرح دهد..18

 اری در سنین پايین  را نام ببرد.عوارض بارد.19

 عوارض بارداری در سنین باال را توضیح دهد..20

 پروالپس بندناف را تعريف و تشخیص دهد ..21

 

https://lumsnavid.vums.ac.ir/
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 )در جلسات آفالين و جلسات آنالين به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

 . حضور با آمادگی در کالس 1

 .شرکت در فعالیتهای آموزشی 2

 . پاسخ دهی به موقع به تکالیف و فعالیتهای کالسی 3

 
لمیفـــــــ بحث گروهی،         پرسش و پاسخ          سخنرانی برنامه ريزی شده، سخنرانی      های تدريس:شیوه

سـاير مـوارد )لطفـاا نـام        (TBLدگیری مبتنی بر تـیم)يا  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله) 

 -----------------ببريد( 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 .حضور بموقع در کالس1

 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2

  لي. خاموش نمودن موبا3

 .ديدر کالس شرکت نما یباآمادگ آموزشی.در جلسات 4

 زدیوهمهمه درکالس بپره ی.از شلوغ5

 وسايل کمک آموزشی:   فی. مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکال6

 

 روشها و زمان سنجش و ارزيابی دانشجويان:

 ساعت تاريخ نمره روش

  در طول ترم  %10  کالسدر  حضور فعال

  در طول ترم  %10  وپاسخ گويی به تکالیف در فعالیتهاشرکت 

  طبق برنامه آموزش  30% 

    امتحان میان ترم 

  طبق برنامه آموزش    %50 پايان ترم      متحان ا

 

 نوع آزمون

  غلط  -صحیح جور کردنی                   ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

 -----------فا نام ببريد( ساير موارد )لط

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 اف.گاس. آخرين چاپکانینگهام، مک دونالد. بارداری و زايمان. ويلیامز،  .1

 میلز،مارگارت اف.آخرين چاپ درسنامه مامايی .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.  

 پايگاههای اينترنتی قابل استفاده:
www.pubmed 

www.daneshyar.net 
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 جدول هفتگی کلیات ارائه ی درس

 

 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان

 عنوان جلسه تاريخ رديف
ساعت  جلسات آفالينهای تکمیلی  فعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالين آنالين حضوری 

1 
يل اخونريزی های او 20/11/1400

 بارداری)سقط(
☒ ☐ 

☒ ☐ ☐ ☐ 
10-08 

 دکتر جنانی

2 

يل اخونريزی های او 27/11/1400

بارداری )حاملگی 

، خارج رحم و مول

انعقاد منتشره داخل 

 )عروق و...

 یدکتر جنان 10-08 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

3 

خونريزيهای اواخر  4/12/1400

بارداری)دکولمان، 

 (و پارگی رحم پرويا

 یدکتر جنان  10-08 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒

4 

ديستوشیاناشی از  11/12/1400

انقباضات غیر طبیعی 

 رحم

 یدکتر جنان 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

5 

يستوشیا ناشی د 140012//18

ناهنجارهای لگنی 

 انال زايمانی،ضايعات ک

 یدکتر جنان 10-08 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

6 

ديستوشیا باعلل  25/12/1400

نمايش صورت  جنینی

واکسی پوت خلفی 

 ونمايش وزايمان بريج 

 یدکتر جنان 10-08 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒

7 

اختالالت جفت و پرده  17/1/1401

و گها) پلی و الی

 هیدرآمنیوس(

 یدکتر جنان 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

8 

پره ترم و پارگی  24/1/1401

زودرس کیسه آب و 

 پروالپس بندناف

 یدکتر جنان 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

9 
) حاملگی  پست ترم 31/1/1401

 طوالنی شده(
 دکترچنگائی  10-08 ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒
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10 

اختالل رشد داخل  14012//7

رحمی جنین و تروما 

در بارداری

 یدکترچنگائ 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

 یدکترچنگائ 08-10 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ يی چند قلو 14/2/1401 11

12 

ناسازگاری ارهاش ،  21/2/1401

باال  نیدر سن یحاملگ

 نيیوپا

 یدکترچنگائ 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

13 
فورسپس و واکئوم و  28/2/1401

 سزارين

 یدکترچنگائ 10-08 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☒

 یدکترچنگائ 08-10 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ خونريزی بعد از زايمان 14013//4 14

15 

برگشتن رحم   11/3/1401

وآمبولی مايع 

 آمنیوتیک

 یدکترچنگائ 10-08 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

 یدکترچنگائ 08-10 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ عفونت بعداز زايمان 18/3/1401 16

 


