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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:       

 

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

 99-0411مامايی                          نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی:دوم  تحصیلی: یرشته

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

یا همزمان : یش نیازپ د: نظرينوع واح      2تعداد واحد     بارداري و زایمان غیر طبیعی -(3) وزایمان  بارداري: نام واحد درسی

                                   بصورت مجازي برگزاري: وضعیت   11-8 :ساعت :چهارشنبه       زمان برگزاري كالس: روز           2و 1بارداري و زایمان 
      دكتر پیرداده-آستی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                             یآست مسئول درس:

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

 مادر و جنین در بارداریها و زایمان غیر طبیعی تدریس می گردد.   در طول درس نحوه تشخیص ، اداره و مراقبت از  شرح دوره:

 كسب دانش كافی در مورد تشخیص ، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمانهاي غیر طبیعی هدف کلی: 

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

 خونریزی اوایل بارداری) سقط، حاملگی خارج از رح و مول ( راتوضیح دهد.1
 خونریزی اواخر بارداری) دکولمان جفت وجفت سرراهی( راتوضیح دهد.2
 پروالپس بندناف را تعریف و تشخیص دهد ..3
 دهند. زمه را انجامو مراقبتهای ال را تشخیص و پارگی زودرس کیسه آب ررسیزورس ود مانیزا.4
 خونریزي بعد از زایمان راشرح دهد .5

 مراحل كنترل خونریزي بعد زایمان را بداند .6

 .پارگی رحم و وارونگی رحم را توصیح دهد .7

 .انواع دیستوشیا را نام ببرد.8

 دیستوشیا هیپروهیپوتونیک را تشخیص ودرمان آنرا توضیح دهد..9
 دیستوشیا ناشی از اختالالت انقباضی رحم را نام ببرد.پوزیشن هاي مناسب در درمان . 11

 مراقبتهاي مربوط به زایمان غیر طبیعی )دیستوشیا(را با توجه به مورد خاص بدانند..11

 .چند قلویی و تشخیص و مراقبت مربوطه را شرح دهد .12
 .اختالالت جفت را شرح دهد .13

 .انواع تاخیر رشد داخل رحمی را توضیح دهد .11

 روشهاي سزارین و مراقبتهاي مربوطه را بداند .15

 .عفونت بعد از زایمان را تعریف كند .16
 شیوه مراقبت در عفونت بعد از زایمان را بداند ..17

 اثرات چاقی را بربارداري وزایمان راشرح دهد..18

 عوارض بارداري در سنین پایین  را نام ببرد..19
 وضیح دهد.عوارض بارداري در سنین باال را ت.21

 پروالپس بندناف را تعریف و تشخیص دهد ..21
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 بحث گروهی،         پرسش و پاسخ          سخنرانی برنامه ریزي شده، سخنرانی      های تدريس:شیوه

ساایر ماوارد )لافااا ناام        (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله) 

 -----------------ببرید( 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

  گفتگو واسکاي روم .حضور فعال وبانشاط در2            سایت نویددر  تکالیف بموقع بارگزاري .1

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

 آموزشی:   وسايل کمک

 فیلم

 نوع آزمون
 بصورت ارائه كیس ايچندگزینه،پاسخ كوتاه  ،تشریحی

 روشها و زمان سنجش و ارزيابی دانشجويان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 در گفتگوها و اسکاي روم  حضور فعال

  وپاسخ گویی به آنها شركت در فعالیتها

11% 

21% 

  

  ترم میانمتحان ا

                                                                                        11 %                                پایان ترم متحان ا

31%   

 

 نوع آزمون
  غلط  -صحیح جور كردنی                   ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 -----------سایر موارد )لافا نام ببرید( 

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 اف.گاس. آخرین چاپكانینگهام، مک دونالد. بارداري 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.  

 پایگاههاي اینترنتی قابل استفاده:
www.pubmed 
www.daneshyar.net 
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 جدول هفتگی کلیات ارائه ی درس

 استادنام  عنوان مطالب تاريخ جلسه

 آستی  یل بارداري)سقط(اخونریزي هاي او 8/00/99 0

، انعقاد منتشره داخل ل بارداري )حاملگی خارج رحم و مولیاخونریزي هاي او 01/00 2

 )عروق و...

" 

 " (و پارگی رحم خونریزیهاي اواخر بارداري)دكولمان، پرویا 22/00 3

 " دیستوشیاناشی از انقباضات غیر طبیعی رحم 29/00 4

 اسبپوزیشنهاي منویستوشیا ناشی ناهنجارهاي لگنی ،ضایعات كانال زایمانی  6/02 1

 حین لیبر وزایمان خونریزي بعداز زایمان

" 

نمایش صورت واكسی پوت خلفی ونمایش وزایمان بریج  دیستوشیا باعلل جنینی 03/02 6
 آن پوزیشنهاي مناسببا

" 

 " و هیدرآمنیوس(گاختالالت جفت و پرده ها) پلی و الی 21/02 7

 " ندنافپره ترم و پارگی زودرس كیسه آب و پروالپس ب 08/0/0411 8

 دكتر پیرداده ) حاملگی طوالنی شده( پست ترم 21/0 9

 "اختالل رشد داخل رحمی جنین و تروما در بارداري 0/2 01

 " چند قلویی  8/2 00

 " نییباال وپا نیدر سن یحاملگناسازگاري ارهاش ،  01/2 02

 " فورسپس و واكئوم و سزارین 22/2 03

 " خونریزي بعد از زایمان 29/2 04

 " (برگشتن رحم وآمبولی مایع آمنیوتیکتعایل رسمی) 1/3 01

 " عفونت بعداز زایمان 02/3 06

 
 


