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  ماماییروه آموزشی:گ                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         دانشکده:

 401-402:دوم تحصیلی سال ونیمسال تحصیلی                            مامایی  حصیلی:ت یرشته                 :کارشناسیمقطع

  : نظریدنوع واح      2    تعداد واحد:                          3بارداری و زایمان : درسی نام واحد

  2و  1بارداری وزایمان یا همزمان : یش نیازپ  

  7كالس -دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                8-10 :ساعت شنبه        :زمان برگزاری كالس: روز

 جنانیدكتر  -چنگاییدكتر  : اساتید             چنگاییدكتر  مسئول درس: 20 یان:اد دانشجو+تعد

  8-10شنبه :یک ساعات مشاوره با دانشجو:

 یتدریس م یعیطب ریدر بارداریها و زایمان غ نی، اداره و مراقبت از مادر و جن صیدر طول درس نحوه تشخ شرح دوره:

 .گردد

   یعیطب ریغ یدر بارداریها و زایمانها نی، اداره و مراقبت از مادر و جن صیتشخ در مورد ی: كسب دانش كافیهدف كل

 خواهد بود: ) پس از اتمام برنامه دانشجو قادردیها و سطوح مختلف بنویس طهی:(اهداف را با توجه به حینینابیب اهداف

 دهد حیخارج از رحم و مول ) راتوض ی( سقط، حاملگیاوایل باردار ی.خونریز1

 دهد حی) راتوضی( دكولمان جفت وجفت سرراهیاواخر باردار یونریز.خ2

 دهد. صی.پروالپس بندناف را تعریف و تشخ3

 الزمه را انجام دهند. یو مراقبتها صیآب را تشخ سهیزودرس ك ی.زایمان زورس ودیررس و پارگ4

 بعد از زایمان راشرح دهد ی.خونریز5

 ندبعد زایمان را بدا ی.مراحل كنترل خونریز6

 دهد . حیرحم را توص یرحم و وارونگ ی.پارگ7

 را نام ببرد. ای.انواع دیستوش8

 دهد. حیودرمان آنرا توض صیرا تشخ کیپوتونیپروهیه ای.دیستوش9

 رحم را نام ببرد. یاز اختالالت انقباض یناش ایمناسب در درمان دیستوش ی.پوزیشن ها 10

 )را با توجه به مورد خاص بدانند.ایتوش(دیس یعیطب ریمربوط به زایمان غ ی.مراقبتها11

 و مراقبت مربوطه را شرح دهد . صیو تشخ ی.چند قلوی12

 .اختالالت جفت را شرح دهد .13

 دهد . حیرا توض یرشد داخل رحم ری.انواع تاخ14

 مربوطه را بداند. یسزارین و مراقبتها یروشها15

 .عفونت بعد از زایمان را تعریف كند .16

 ت در عفونت بعد از زایمان را بداند.مراقب وهی.ش17

 وزایمان راشرح دهد. یرا برباردار ی.اثرات چاق18

 را نام ببرد.  نیپای نیدر سن ی.عوارض باردار19

 دهد. حیباال را توض نیدر سن ی.عوارض باردار20

 دهد. صی.پروالپس بندناف را تعریف و تشخ21
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 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ  زی شدهسخنرانی برنامه ری  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 آموزش مجازی :)لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 موقع در كالسه حضور ب.1

 بانشاط دركالس  .حضور فعال و2

 در كالس شركت نماید.. در جلسات بعدی باآمادگی 3

. مشاركت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف 4  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 وسایل آموزشی:  

وب سارویس     *سامانه مدیریت یاادگیری          كامپیوتر              *ویدئو پروژكتور     *وایت برد 

 كالس آنالین 

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

 

 

 

 

 

 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( ردسایر موا

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 كانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز ،اف.گاس. آخرین چاپ .1

 درسنامه مامایی میلز،مارگارت اف.آخرین چاپ .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. 

 رنتی قابل استفاده:پایگاههای اینت

 ww.pubmedw 

 WWW.uptodate.com 

 

 توضیحات مهم:

 

 ا آنالین برگزار كرد.توان به صورت آفالین و یهرجلسه را می 

 

 ای مربوط به جلسه، به عنوان نهدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسا

های جلسات آفالین نیز تواند عالوه بر آن از سایر ماژولگردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه توانید نسبت به عالمتاستفاده نماید. بنابراین، می

 اقدام نمایید.

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 3 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 2 های کالسی در سامانه نویدآزمون 2

 1 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

  امتحان مستمر 4

 14 امتحان پایان ترم 5

http://www.pubmed/
http://www.pubmed/
http://www.pubmed/
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 درسبندی ارائه جدول زمان

ف
دی

ر
 

 عنوان جلسه تاریخ
ساعت  شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

   تکلیف حضوری

 دكتر چنگایی 8  * (سقط)بارداری خونریزی های اوایل 15/11/99 1

2 
 حاملگی)خونریزی های اوایل بارداری  22/11

 (خارج رحم و مول
 دكتر چنگایی 8  *

3 
ن ،پرویا و دكولما)خونریزیهای اواخر بارداری 29/11

 (پارگی رحم
 دكتر چنگایی 8  *

 دكتر چنگایی 8 * * انقباضات غیر طبیعی رحم ناشی از دیستوشی 6/12 4

5 
ناهنجارهای لگنی،ضایعات كانال  دیستوشی ناشی 13/12

 زایمانی
 دكتر چنگایی 8  *

6 
جنینی نمایش صورت واكسی  علل دیستوشی با 20/12

 پوت خلفی ونمایش وزایمان بریج
 دكتر چنگایی 8 * *

7 
19/1/

1402 

 پلی و الیگو )اختالالت جفت و پرده ها

 (هیدرآمنیوس
 دكتر چنگایی 8  *

8 
 پره ترم و پارگی /26/1

 زودرس كیسه آب و پروالپس بندناف
 دكتر چنگایی 8  *

 دكترجنانی 8 * * (حاملگی طوالنی شده )پست ترم  2/12 9

8 
 اختالل رشد داخل 9/2

 تروما در بارداری رحمی جنین و
 یدکترجنان 8  *

 یدکترجنان 8   چند قلویی 16/2 11

12 
 ناسازگاری ارهاش ، 23/2

 حاملگی در سنین باال وپایین
 یدکترجنان 8  *

 یدکترجنان 8  * فورسپس و واكئوم و سزارین 30/2 13

 یدکترجنان 8  * خونریزی بعد از زایمان 6/3 14

 یدکترجنان 8 * * مایع آمنیوتیک برگشتن رحم وآمبولی 13/3 15

 یدکترجنان 8  * عفونت بعداز زایمان 20/3 16


