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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  مامایی گروه آموزشی:                                               پرستاری و مامایی        دانشکده:

 99 -0011-نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:دوم                               کارشناسی ناپیوسته مامایی تحصیلی: یرشتهو مقطع 

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

  نظری 2  :واحد و نوع  تعداد                 یعیطب ریغ بارداری و زايمان : نام واحد درسی

                         01-02 :ساعت شنبه: زمان برگزاری کالس: روز                                   بارداری و زايمان طبیعی یش نیاز:پ 

 آستی ودکتر پیرداده       )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید           آستی ول درس:مسئ   بصورت مجازیبرگزاری: وضعیت 

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

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

و انجام مراقبتهای صحيی  و مناسحب در  ایستوشیسخت ، د مانیزا ،یخون در باردار ن،فشارییباال وپا نیحاملگی دسن ررسیزودرس،د
 .فوقبرخورد با هر کدام از موارد 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
بار  ر آشنايي با حاال صی،  ت بيعيي   يع  بيعي ي ن ابا  شهای تشخع ، ر 

 م  قيتها    رمان  ين حالتها

 بینابینی:)اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنويسید(اهداف 
 . خونریزی اوایل بارداری) سقط، حاملگی خارج از رحم و مول ( راتوضیح دهد1
 سرراهی( راتوضیح دهد . خونریزی اواخر بارداری) دکولمان جفت وجفت2

 .خونریزی بعد از زایمان راشرح دهد3 
 .مراحل کنترل خونریزی بعد زایمان را بداند 4 

 .پارگی رحم و وارونگی رحم را توصیح دهد 5

 .انواع دیستوشیا را نام ببرد6

 .دیستوشیا هیپروهیپوتونیک را تشخیص ودرمان آنرا توضیح دهد.7

 یستوشیا ناشی از اختالالت انقباضی رحم را نام ببرد..پوزیشن های مناسب در درمان د8

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

 .انواع اختالالت فشارخون در حاملگی را تعریف کند .11

 .مدیریت ونحوه کنترل پره اکالمپسی و اکالمپسی را بداند .11

 ص و مراقبت مربوطه را شرح دهد .چند قلویی و تشخی12

 .اختالالت جفت را شرح دهد 13

 .انواع تاخیر رشد داخل رحمی را توضیح دهد 14

 .روشهای سزارین و مراقبتهای مربوطه را بداند .15

 .عفونت بعد از زایمان را تعریف کند 16



  

 2 

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

 داری وزایمان راشرح دهد..اثرات چاقی را بربار18
 .عوارض بارداری در سنین پایین  را نام ببرد.19

 .عوارض بارداری در سنین باال را توضیح دهد.21
 .پروالپس بندناف را تعریف و تشخیص دهد .21
 را تشخیص دهند. ررسیزورس ود مانیزا .22
 را تشخیص داده و مراقبتهای الزم را بدانند. مانیموارد القاء زا.23

 راشرح دهد. یدر  د وران باردار نیسالمت جن یابیارز یروشها .24
 به مادر و خانواده با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی خدمات بهداشتی حین و بعد از زایمان را آموزش دهند. .25

 هیبيث گرو،         پرسش و پاسخ          سخنرانی برنامه ریزی شده، سخنرانی      های تدريس:شیوه

سحایر محوارد )فاًحاا نحام        (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) 
 -----------------ببرید( 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

  گًتگو واسکای روم .حضور فعال وبانشاط در2            سایت نویددر  تکافیف بموقع بارگزاری .1

 دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است این توجه 

 وسايل کمک آموزشی:  

 فیلم

 نوع آزمون

 بصورت ارائه کیس ایچندگزینه،پاسخ کوتاه  ،تشریيی

 روشها و زمان سنجش و ارزيابی دانشجويان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 در گًتگوها و اسکای روم  حضور فعال

  وپاسخ گویی به آنها شرکت در فعافیتها

11% 

21% 

  

  ترم میانمتيان ا

                                                                                        01پایان ترم                                %  متيان ا

01%   

 

 نوع آزمون

  غلط  -صيی  جور کردنی                   ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریيی
 -----------سایر موارد )فاًا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 اف.گاس. آخرین چاپکانینگهام، 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.  
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 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده:
www.pubmed 
www.daneshyar.net 

 جلسات تاريخ مبحث عنوان نام استاد

 نوب يزی های    يل بار  ری)سقط( آستی
4/11/

99 
 اول

" 
های    يل بار  ری )مول  نوب يزی

 )حاملگی نارج رحا 
 دوم 11/11

نوب يزيهای    ن  بار  ری) کولمان،  "

 پ  يا(
 سوم 11/11

باشی  ز بع  های ن  جی لعي    يستوشی "  چهارم 52/11

http://www.pubmed/
http://www.pubmed/
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه 

   کابال ز يمان

 يستوشی باشی  زپ ز بتاسعون های يع   "

 بيعيی
 پنجم 5/15

 ششم 9/15 چندقلويی "

 م   پست ت م   پارگی ز  رس پ ه ت "

 کعسه آب
 هفتم 11/15

" 
  نتالال ت جفت   پ  ه ها

12/1/

1411 
 هشتم

 نهم 55/1  شنعمولع  ست ند کشني  دکتر پیرداده

 دهم 59/1 نعسالمت جن یابي رز یر شها "

 نع ر سن یحاملگباسازگاری  رهاش ،  "

 نيعباال  پا
4/5 

يازده

 م

" 
 11/5  نتالل رشد   نل رحمی

دوازد

 هم

" 
 11/5 فشارنون  ر بار  ری

سیزده

 م

" 
 52/5  فورسپس     کئوم   سز رين

چهارد

 هم

" 
 1/3 نوب يزی بيد  ز ز يمان 

پانزد

 هم

" 
 1/3 عفوبت بيد ز ز يمان

شانزد

 هم


