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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه 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 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

                      کارشناسی مامایی  2  ترم تحصیلی: یرشتهو    مقطع         مامایی : یآموزشگروه             مامایی پرستاری و  دانشکده:

 1بارداری و زایمان  :نام درس              1401-402دوم نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:  

        پایهدروس علوم   : یش نیازپ      نظری  :دنوع واح         2 تعداد واحد: 

برگزاری 8-10 :ساعت             شنبهدو :روز : زمان برگزاری كالس و      https://lumsnavid.vums.ac.irو    6کالس    :مکان 

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.pirdadeh 
 مسعودی، دکتر دکتر پیرداده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر پیرداده :مسئول درس          25  : تعداد دانشجويان

 

 دوره:   شرح

  هیو مهارت در کاربرد نظر يحاملگ صشخی ت،یدوران باردار یو اصول مراقبتها ه یبهداشت تغذ تاهمی ،یيعلوم ماما میبا مفاهآشنایي منظوراین درس به  

الزم در  یو کسب مهارتها یيدر ارائه خدمات ماما ي شرع  نیمواز تیو رعا یحرفه ا یتهایو مسئول تهایبودن به محدود بندیو پا یباردار دیجد میها و مفاه
 يبه مادر و خانواده با در نظر گرفتن مسائل اجتماع مانیبهداشت بعد از زا یمربوطه و دادن آموزشها یو مراقبتها یعاد مان یو انجام دادن زا یو رهبر تیهدا
 . گردیده استي طراحي و مذهب فرهنگي–

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  

 د یجد میها و مفاه  هیو مهارت در کاربرد نظر يحاملگ صتشننخی، یدوران باردار  یو اصننول مراقبتها  هیبهداشننت تغذ تاهمی  ،یيعلوم ماما میشننناخت مفاه
و  یو رهبر تیالزم در هدا یو کسننب مهارتها یيدر ارائه خدمات ماما  يشننرع نیمواز  تیو رعا یحرفه ا  یتهایو مسننئول  تهایبودن به محدود بندیو پا یباردار

و  فرهنگي، يبه مادر و خانواده با در نظر گرفتن مسنننائل اجتماع  مانیبهداشنننت بعد از زا یمربوطه و دادن آموزشنننها  یو مراقبتها یعاد مانیانجام دادن زا
 .ي استمذهب

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

،  گذاری ، عالئم و آزمایشات تخمك گذاریفیزیولوژی تخمدان و هورمونهای آن ) چگونگي رشد ، ساختمان ، پاره شدن فولیكول دوگراف تخمك  (4
 چگونگي تشكیل جسم زرد و عمل آن ، هورمونهای تخمدان ، استروژن و پروژسترون ( را بیان نمایند.

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

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

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

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

 چگونگي تشخیص حاملگي را بیان نمایند. (9

دستگاه تناسلي پوست ، پستان ، تغییرات متابولیك سیستم قلبي عروقي ن بارداری را شرح دهند )در دوران  تغییرات دستگاههای مختلف بدن (10
 دستگاه تنفس ، دستگاه اداری ن غددآندوکرین ، چشمها و اسكلت بدن( 

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

بهداشت فردی ن شكایات و ناراحتیهای جزئي دوران بارداری و چگونگي درمان آنها ورزش   -اهداف بارداری )در دوران  قبل و الزم  مراقبت های   (12
 های دوران بارداری و آرامسازی( را توضیح دهند. 
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 تشریح لگن )سطوح مختلف، اقطار و انواع لگن (را توضیح دهند.  (13
) روشهای تشخیص وضع ، نمایش ، حالت و قرار جنین و انواع مختلف جنین ،  اصطالحات زایماني و وضع قرار گرفتن جنین در رحم مادر  (14

 تشخیص نمایش و قرار جنین از روی شكم ما نورهای مختلف و گوش دادن صدای قلب و رادیو گرافي را شرح دهند.
 مشاوره های الزم در مورد آمادگي مادر جهت زایمان را توضیح دهند. (15
 .را شرح دهند ( تئوری های شروع زایمان16
 . عالئم شروع زایمان و عوامل موثر در شروع زایمان را بیان نمایند (17
 .مراحل مختلف زایمان را بیان نمایند (18
 . ( مراقبتهای الزم در مراحل مختلف زایمان )مرحله اول ، دوم، سوم و چهارم( را توضیح دهند19
 راشرح دهد.  مانیزا سمی( مكان20
 .با موالژ را انجام دهد مانیزا سمی( مكان21
 .نور لئوپولدرا باموالژ انجام دهدما (22
 . روشهای موثر در رابطه با تسهیل زایمان را شرح دهند (23

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLتیم)یادگیری مبتنی بر   (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی*

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  وظايف و تکالیف دانشجو

 : جلسات آنالین 

 بموقع حضور یابند.  در جلسات آنالین-1

 داشته باشند.حضور فعال درکالس   -2

 جلسات آفالین: 

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

 شرکت کنند.  ...( فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، در -4

 

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

 جلسات آنالین:

  در جلسات آنالینموقع ه حضور ب-1

 کالس درحضور فعال  -2

 جلسات آفالین: 

  در زمان مقرر نویدتکالیف تعریف شده در سامانه  م انجا  -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...(  درشرکت   -4

 

 وسايل آموزشی:   

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

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

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

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

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

  

 :نام ببريد()لطفا  : منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

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

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

 اينترنتی  ✓
✓ www.pubmed 

✓ www.daneshyar.net 
 
 

 

 منابع فارسی:

 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپکانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  -1

 آخرین چاپ نشرارجمند، :تهران مترجم هاولدان و بوذری، بیماریهای زنان و مامائی دنفورث. رونالد.  گیتس، -2

 

 منابع برای مطالعه بیشتر: 

دفتر سالمت خانواده و   ، ( ی خدمات داخل و خارج بیمارستانیراهنما) وزارت بهداشت مادران ادغام یافته سالمت  های مراقبت -1

 ازنگریبآخرین  ،ادرانم اداره سالمت  - جمعیت

  - دفتر سالمت خانواده و جمعیت بیمارستان های دوستدار مادر وزارت بهداشت،راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان،  -2

 ازنگریبآخرین  ،ادرانماداره سالمت 

 

 

 

 

 

http://www.pubmed/
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 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 •

گذاری  توانید نسبت به عالمتمی  ،بنابراین  . ستفاده نمایدهای جلسات آفالین نیز اماژولسایر  تواند عالوه بر آن از  و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

کالس   ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار

 

 بندی ارائه برنامه درس زمان جدول  

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین  حضوری 

1 

 ، بهداشت مادردرس يمعرف 17/11/1401
از   هدف ،یبارور وکودک و
 یها شاخص ،یيعلم ماما

  )مانند مرگ و يبهداشت
 ...(  ومادران ریم

* 

 *    

10-8 

دكتر  

 مسعودی 

2 
24/11 

 

دستگاه   حیبرتشر یمرور
 يتناسل

* 
 *    

10-8 
" 

3 

 یولوژیزیبر ف یمرور 1/12
چرخه  ، يدستگاه تناسل

اعدگي منتهي به  ق  سیكل
 لقاح و بارداری ،حاملگي

* 

 *    

10-8 

" 

4 

آمنیون،  تغییرات دسیدوا،  8/12
و  جفت  بندناف و جفت، 

انتقال  ،هورمونهای جفتي
 مواد از جفت به جنین 

* 

 *    

10-8 

" 

5 

 

دوران  كیولوژیزیف راتییتغ 15/12
 یباردار

* 
 *    

10-8 
" 

6 
  راتییغادامه جلسه قبل، ت 22/12

 دوران باردار كیولوژیزیف
* 

 *    
10-8 

" 

7 

مشاوره و مراقبتهای پیش  14/1/1402
بارداری به منظور  از 

و   آمادگي برای بارداری
  نظر اسالم درمورد لقاح و

 ...  بارداری و

* 

 *    

10-8 

" 

8 

، یدوران باردار یمراقبتها 21/1
ت،  اهداف، اصطالحا

معاینات اول و دیگر 
گرفتن شرح حال  معاینات،

 و معاینات 

* 

 *    

10-8 

" 

9 
ادامه مراقبتهای دوران  28/1

آزمایشات متداول  بارداری، 
* 

 *    
12-10 

 دكتر پیرداده 
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در بارداری، مقادیر طبیعي  
آزمایشات و اقدامات الزم 
،  بر اساس هریك از نتایج

تكرار آزمایشات در بارداری 
 و موارد خاص

10 

آموزش و کالس های   4/2
آمادگي و خوشایند سازی 

،  )تغذیه بارداری و زایمان
تمرین های بدني،  
 ...  ورفتارهای جنسي 

* 

 *    

12-10 

" 

11 
11/2 

 
تمرینات تنفسي و تن  

  آرامي جهت انجام زایمان و
 ... 

* 
 *    

12-10 

" 

12 
شكایات  ،يحاملگ صیتشخ 18/2

 ی دوران باردار شایع
* 

 *    
12-10 

" 

13 

 معاینات لئوپولد لگن، انواع 25/2
پوزیشن،  نمایش، )قرار،

 و حالت(آنگاژمان 
و   یها تیوضع انواع و

 با موالژ يعمل مانور لئوپولد

* 

 *    

12-10 

" 

14 
 ،مانیزا یولوژیدمیاپ 1/3

 مان یزا یفازها یبرقرار
* 

 *    
12-10 

" 

15 
 ،يمانیمختلف زا مراحل 8/3

 مان،یموثر در زا یروهاین
 مانیزا سمیمكان

* 
 *    

12-10 
" 

 

16 
با  يعمل مانیزا سمیمكان 15/3

 (تعطیل رسمي) موالژ
* 

 *    
12-10 

" 

 

 


