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 2پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:         مامایی-پرستاری        دانشکده:

 99-0011اول :  حصیلینیمسال ت

 تعداد واحد:                     (2و زایمان  )بارداری جراحی در بارداری بیماریهای داخلی و : نام واحد درسی

  نظری د:ع واحنو   1      
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای ( ، 2و  1داخلی )و بیماریهای (،فیزیوپاتولوژی 1بارداری و زایمان غیر طبیعی) :یشنیازپ

      بصورت مجازیمکان برگزاری:  8-10 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاري كالس: روز                        جراحی 

  آستی :درسو استادمسئول 

 
شناخت نیازهای اساسی زنان باردار مبتال به بیماریهای داخلی و جراحیی و اریرات آن در بیارداری  وره:شرح د

اییت اویو  و زایمان وبیالعک  و فیراهآ آوردن کمیز پزشیکی بزم باتاکیید بیر شیناخت مایبولیتها براسیاس رع
 اخالقی و موازین اسالمی

 

 بینابینی:اهداف 

 یح دهند . راتوض باردارارزیابی وضعیت مادر .1
 رابیان کنند .  قلبی عروقیچگونگی مراقبت از مادران مبتال به بیماری  -2

 مبتال به بیماری ریوی رابیان کنند . باردار چگونگی مراقبت از مادران -3
 رابیان کند . اعصاب و روانمبتال به بیماریهای باردارتشخیص و مراقبت از مادران  -4

 یع بویژه کبد در بارداری وزایمان راشرح دهد . انواع بیماریهای گوارشی شا -5
 انواع کآ خونی ها ودرمان آن در بارداری  راتوضیح دهند .  -6
 با بیماریهای غددرادر بارداری بیان کنند . برخوردچگونگی  -7

 مبتال به بیماریهای کلیه رابیان کند .باردارتشخیص و مراقبت از مادران  -8
 های تدریس:شیوه

پرسش و    سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 پاسخ

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیآ)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مابله)  بحث گروهی

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 .حضور فعا  وبانشاط درگفتگو واسکای روم  2.بارگزاری بموقع تکالیف  در سایت نوید            1

 این دومورد از اهمیت بایار بابیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه توجه 

 فیلآ آموزشی  وسایل کمک آموزشی:  

 ای بصورت ارائه کی پاسخ کوتاه،چندگزینه تشریحی، نوع آزمون:
 روشها و زمان سنجش و ارزیابی دانشجویان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 حضور فعا  در گفتگوها و اسکای روم 

 در فعالیتها وپاسخ گویی به آنها شرکت 

20% 

20% 

  

   %30 امتحان میان ترم وپایان ترم هرکدام 

 

 :: )لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -
 ، مترجآ )ناشر(. تهران: انتشارات گلبانآخرین چاپكانینگهام و همكاران، مامایي ویلیامز  .1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 یآست در بارداری انواع کآ خونی 17/6/99 1

در   بیماریهای کلیه و مجاری ادراری 24/6/99 2
 بارداری

" 

 " در بارداریبیماریهای گوارش  31/6/99 3

 " در بارداری بیماریهای کبد 7/7/99 4

 " در بارداری بیماریهای غدد 14/7/99 5

 " در بارداری بیماریهای ریه 21/7/99 6

 " در بارداری بیماریهای قلبی عروقی 28/7/99 7
 " در بارداری بیماریهای اعصاب 5/8/99 8

 


