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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

 99-0011- دوم:نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  ماماییم ودکارشناسی ترم   حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

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

  علوم پایهیش نیاز:پ نظرید:نوع واح       2  تعداد واحد:       0بارداری وزایمان : نام واحد درسی
  بصورت مجازی برگزاری: وضعیت   11-8 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاری کالس: روز

  آستی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید آستی مسئول درس:   

 

 دهید()لطفا شرح  شرح دوره:

 صتشخی، یدوران باردار یو اصول مراقبتها هیبهداشت تغذ تاهمی، یيعلوم ماما میبا مفاهآشنایي منظوراین درس به 

 تیو رعا یحرفه ا یتهایو مسئول تهایبودن به محدود بندیو پا یباردار دیجد میها و مفاه هیو مهارت در کاربرد نظر يحاملگ

 یو مراقبتها یعاد مانیو انجام دادن زا یو رهبر تیالزم در هدا یکسب مهارتها و یيدر ارائه خدمات ماما يشرع نیمواز
 يو مذهب فرهنگي– يبه مادر و خانواده با در نظر گرفتن مسائل اجتماع مانیبهداشت بعد از زا یمربوطه و دادن آموزشها

 گردیده است .طراحي 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

و مهاارت در کااربرد  يحاملگ صتشخی، یدوران باردار یو اصول مراقبتها هیبهداشت تغذ تاهمی، یيعلوم ماما میمفاهشناخت 
در ارائاه خادمات  يشرع نیمواز تیو رعا یحرفه ا یتهایو مسئول تهایبودن به محدود بندیو پا یباردار دیجد میها و مفاه هینظر

بهداشات  یمربوطه و دادن آموزشها یو مراقبتها یادع مانیو انجام دادن زا یو رهبر تیالزم در هدا یو کسب مهارتها یيماما
 .است يو مذهب فرهنگي، يبه مادر و خانواده با در نظر گرفتن مسائل اجتماع مانیبعد از زا
 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 را بیان  نمایند.  مانیوزا یاهداف بهداشت باردار (1

 آشنا شود. ریمرگ وم یو شاخص ها یيبا علوم ماما (2

 تشریح و فیزیولوژی دستگاه تناسلي زن را توضیح دهند.    (3

فیزیولوژی تخمدان و هورمونهای آن ) چگونگي رشد ، ساختمان ، پاره شدن فولیكول دوگراف تخمك گذاری ،  (4
، استروژن و  عالئم و آزمایشات تخمك گذاری ، چگونگي تشكیل جسم زرد و عمل آن ، هورمونهای تخمدان

 پروژسترون ( را بیان نمایند.

 احكام اسالم در مورد بهداشت جسمي و رواني زمان لقاح و دوران بارداری را شرح دهند.     (5

 چگونگي تشكیل تخم )مهاجرت تخمك و انتقال اسپرم ( و تقسیمات آنرا توضیح دهند. (6

 جنیني مادری را عنوان کنند.چگونگي تشكیل جفت و اعمال آن و گردش خون جفت ، گردش خون      (7

 چگونگي تشكیل مایع آمنیوتیك و اعمال آن ، بند ناف و ساختمان کامل آنرا شرح دهند.  (8

 چگونگي تشخیص حاملگي را بیان نمایند. (9

تغییرات دستگاههای مختلف بدن در دوران بارداری را شرح دهند ) دستگاه تناسلي پوست ، پستان ، تغییرات  (11
 ي عروقي ا دستگاه تنفس ، دستگاه اداری ا غددآندوکرین ، چشمها و اسكلت بدن (متابولیك سیستم قلب

را شرح دهد. بارداری برای پیش از بارداری به منظور آمادگي  الزم  مراقبت های  (11

بهداشت فردی ا شكایات و ناراحتیهای جزئي دوران  -در دوران بارداری ) اهداف قبل و الزم  مراقبت های    (12

 گونگي درمان آنها ورزش های دوران بارداری و آرامسازی ( را توضیح دهند.بارداری و چ
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 را توضیح دهند.(و انواع لگن اقطار  ،سطوح مختلف)تشریح لگن     (13

اصطالحات زایماني و وضع قرار گرفتن جنین در رحم مادر ) روشهای تشخیص وضع ، نمایش ، حالت و قرار جنین و  (14
ش و قرار جنین از روی شكم ما نورهای مختلف و گوش دادن صدای قلب و رادیو انواع مختلف جنین ، تشخیص نمای

 گرافي را شرح دهند.

 مشاوره های الزم در مورد آمادگي مادر جهت زایمان را توضیح دهند. (15

 تئوری های شروع زایمان را شرح دهند     (16

 عالئم شروع زایمان و عوامل موثر در شروع زایمان را بیان نمایند (17

 ختلف زایمان را بیان نمایندمراحل م (18

 مراقبتهای الزم در مراحل مختلف زایمان )مرحله اول ، دوم، سوم و چهارم( را توضیح دهند    (19

 راشرح دهد. مانیزا سمیمكان  (21

 با موالژ را انجام دهد. مانیزا سمیمكان  (21

 انجام دهد. والژبام انور لئوپولدرام (22

 روشهای موثر در رابطه با تسهیل زایمان را شرح دهند (23

بحخ  ،         پرسش و پاسخ           سخنرانی برنامه ریزی شده، سخنرانی      های تدریس:شیوه (22

یخخخادگیری مبتنخخخی بخخخر   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  گروهی
 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید(        (TBLتیم)

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( (52

  گفتگو واسکای روم .حضور فعال وبانشاط در2            سایت نویددر  تکالیف بموقع بارگزاری .1 (22

 این دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه  (22

 وسایل کمک آموزشی:   (52

 فیلم (22

 نوع آزمون (01

 بصورت ارائه کیس ایچندگزینه،تاهپاس  کو  ،تشریحی (11

 روشها و زمان سنجش و ارزیابی دانشجویان: (05

 ساعت تاری  نمره روش

 در گفتگوها و اسکای روم  حضور فعال

  وپاس  گویی به آنها شرکت در فعالیتها

11% 

21% 

  

  ترم میانمتحان ا
                                                                                        21پایان ترم                     %  متحان ا

11%   

11)  

 نوع آزمون (00

غلخخ   -صخحی  جور کردنی                   ایچندگزینه       پاس  کوتاه     تشریحی (13
 

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید(  (12
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 چاپی:نابع انگلیسیم -

Williams obstetrics Cunningham, F Gary. 25th edition. New York : McGraw-Hill 

Education/Medical, [2018]. NLM ID: 101626979  

 اینترنتی 

 www.pubmed 

 www.daneshyar.net 

 چاپیمنابع فارسی:

 نان و مامائي دنفورث.مترجم هاولدان و بوذری،تهران :نشرارجمند،آخرین چاپگیتس،رونالد.بیماریهای ز -1
 آخرین چاپکانینگهام، مك دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز، ترجمه دکتر ملك منصور اقصي.تهران انتشارات اشتیاق  -2

 چاپ نی.تهران آخر ییمامامتخصص زنان و نکانینگهام،لوانو،بلوم . بارداری و زایمان ویلیامز، ترجمه انجم.0
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ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 استاد  نام  عنوان مبحث تاریخ جلسه

)مانند  يبهداشت یها ،شاخصیياز علم ماما ،هدفیدرس ، بهداشت مادروکودک وبارور يمعرف 6/11/99 0
 ...(ومادران ریمرگ وم

 آستی

 " يستگاه تناسلد حیبرتشر یمرور 13/11 5

 " لقاح و بارداری –چرخه سیكل قاعدگي منتهي به حاملگي  -يدستگاه تناسل یولوژیزیبر ف یمرور 21/11 0

انتقال مواد از جفت به  -و هورمونهای جفتيجفت  - تغییرات دسیدوا ، آمنیون، بندناف و جفت  27/11 0
 جنین

" 

 " یدوران باردار كیولوژیزیف راتییتغ 4/12 2

 " دوران باردار كیولوژیزیف راتییتغ -ادامه جلسه قبل  11/12 6

و نظر اسالم درمورد لقاح   مشاوره و مراقبتهای پیش از بارداری به منظور آمادگي برای بارداری 18/12 7
 وبارداری و...

" 

2 16/1/

1411 

 

گرفتن شرح حال   معاینات اول و دیگر معاینات،اهداف ، اصطالحا ت،  -یدوران باردار یمراقبتها
 و معاینات

" 

9 23/1 

 

مراقبتهای دوران بارداری، آزمایشات متداول در بارداری، مقادیر طبیعي آزمایشات و اقدامات ادامه 

 در بارداری و موارد خاصتكرار آزمایشات  -الزم بر اساس هریك از نتایج

" 

یمان)  تغذیه ، تمرین های بدني ، آموزش و کالس های آمادگي و خوشایند سازی بارداری و زا 31/1 01
 رفتارهای جنسي  و...

" 

 " تمرینات تنفسي و تن آرامي جهت انجام زایمان و.... 6/2 00

 " یدوران باردار شكایات شایع -يحاملگ صیتشخ 13/2 05

 معاینات لئوپولد) قرار،نمایش،پوزیشن، آنگاژمان و حالت(لگن، انواع 21/2 00
 با موالژ يعمل انور لئوپولدو م یها تیوضع انواع و

" 

 " (يمانیزا یفازها ی،برقرار مانیزا یولوژیدمیاپتعطیل رسمي) 27/2 00

 " مانیزا سمیمكان مان،یموثر در زا یروهای،ن يمانیمختلف زا مراحل 3/3 02

 " با موالژ يعمل مانیزا سمیمكان 11/3 06

 


