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  هبهبیی :گروه آموزشی                                               پرستبری ٍ هبهبیی        :دانشکذه

 95-96دوم :                              نیمسال تحصیلی و سال تحصیلیکبرضٌبسی ًبپیَستِ هبهبیی : تحصیلیرشتهیو مقطع 

ًظری : دًَع ٍاح        2تعذاد ٍاحذ                                       يعي طبريغ بارداري و زايمان : ًبم ٍاحذ درسی

  بارداري و زايمان طبیعی:یص ًیبزح

 7کالس ضوبرُ: هکبى ثرگساری                          10-12 : سبعتضٌجِ: رٍز: زهبى ثرگساری کالس

 دکتر پیردادُ، :(ثِ ترتیت حرٍف الفجب)  دکتر چٌگبیی        اسبتیذ:هسئَل درس ًفر 20 :تعذاد داًطجَیبى

 ییدکتر چٌگب

  10-12یکطٌجِ : سبعبت هطبٍرُ ثب داًطجَ

 (لطفا شرح دهیذ) :شرح دوره

ضٌبخت حبالت غیر طجیعی خبًن ثبردار، تطخیع ٍ تػوین گیری هٌبست ٌّگبم ثرخَرد ثب حبالت غیر طجیعی 

 سخت ، هبىی زا،ی خَى در ثبردارى،فطبریی ثبال ٍپبىی حبهلگی دسيررسیثبرداری از جولِ زایوبى زٍدرس،د

 .فَق ٍ اًجبم هراقجتْبی غحیح ٍ هٌبست در ثرخَرد ثب ّر کذام از هَارد ایستَشید

 (لطفا شرح دهیذ): هذف کلی

 ، رٍشْبی تشخيصي، هراقبتْب ٍ درهبى ايي حبلتْبآشٌبيي بب حبالت عبيعي ٍ غير عبيعي خبًن ببردار 

 

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنويسیذ):بینابینیاهذاف 
.  را تطخیع دٌّذررسی زٍرس ٍدهبىیزا- 1

. را ثب تَجِ ثِ هَرد خبظ ثذاًٌذ(ایستَشید)هراقجتْبی هرثَط ثِ زایوبى غیر طجیعی - 2

.  را تطخیع دادُ ٍ هراقجتْبی الزم را ثذاًٌذهبىیهَارد القبء زا- 3

. ثِ هبدر ٍ خبًَادُ ثب تَجِ ثِ ضرایط اجتوبعی فرٌّگی خذهبت ثْذاضتی حیي ٍ ثعذ از زایوبى را آهَزش دٌّذ- 4

.   را تطخیع دٌّذیی چٌذ قلَیحبهلگ- 5

.  راضرح دّذی در  د ٍراى ثبردارىی سالهت جيیاةی ارزیرٍضْب. 6

 . را ضرح دّذهبىی ٍ زای دٍراى ثبرداری ّبیزیخًَر. 7

: شیوههاي تذريس

 *   پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ*سخٌراًی

 (TBL)یبدگیری هجتٌی ثر تین  (PBL)  یبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ*ثحث گرٍّی

  -----------------(لطفبً ًبم ثجریذ)سبیر هَارد 
 

 (لطفا شرح دهیذ) :وظايف و تکالیف دانشجو

 . بوَقع حضَر يببٌذدر کالس- 1

 .داشتِ ببشٌذببًشبط درکالس  حضَر فعبل ٍ.2

 .هَببيل خَدرا خبهَش ًوبيذ.3

. در جلسبت بعذی ببآهبدگي در کالس شرکت ًوبيذ.4

 ّوْوِ درکالس بپرّيسد از شلَغي ٍ.5
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:   وسايل کمک آموزشی

   *  پرٍشکتَر اسالیذ  تختِ ٍ گچ*ٍایت ثرد

 فیلن آهَزضی (لطفبً ًبم ثجریذ)سبیر هَارد  

 (از نمره کل) :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درغذ ًورُ    40آزهَى هیبى ترمدرغذ ًورُ   40آزهَى پبیبى ترم 

 درغذ ًورُ     10اًجبم تکبلیف درغذ ًور10ُضرکت فعبل در کالس  

  ----------(لطفبً ًبم ثجریذ)سبیر هَارد 

 

 نوع آزمون

 * غلط-  غحیح          جَر کردًی*       چٌذگسیٌْبی*پبسخ کَتبُ     تطریحی

  -----------(لطفب ًبم ثجریذ)سبیر هَارد 

  

: (لطفا نام ببريذ): منابع پیشنهادي براي مطالعه

: منابع انگلیسی -

1- Llewellyn – Jones. Obs  & gyn – seventh edition – 2001 

 2- Bobak & et al – Maternity women’s health care – seventh edition – 2000 

3- Bennett & Brown – Myles textbook for midwifves – thirteenth edition – 1999 
 

 
 

 :منابع فارسی

  1392تهران انتشارات اشتياق . ويليامز، ترجمه دكتر ملك منصور اقصي. بارداري و زايمان. كانينگهام، مك دونالد- 1
 1390انتشارات بشري، : تهران. درسنامه جامع مامايي، ترجمه مهرداد صالحي  و همكاران. ليندا-نبت روت و براون-2
 1387 مهرداد صالحي  و همكاران، فی تالPHD ویدرسنامه بهداشت بارور.3
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عنوان  هدرس  تاريخ  روز  جلسات 

شنبه 9/11/95 دکتر چنگايی عفًَت بعذاز زايوبى اول 

دوم  شنبه 16/11 " (حبهلگي خبرج رحنسقظ، هَل ٍ)خًَريسی ّبی سِ هبهِ اٍل

سوم  شنبه 23/11 " دکَلوبى، پرٍيب، راپچر، ايٌَرشى

چهارم  شنبه 30/11 " خًَريسی بعذ از زايوبى

ديستَشي  پنجن  شنبه 7/12 "

ششن  شنبه 14/12 " پرزاًتبسيَى ّبی غير عبيعي

هفتن  شنبه 21/12 " ىی سالهت جيیاةی ارزیرٍشْب

هشتن  شنبه 19/1/96 " شيیهَلی ٍاستًذاکشيیا

نهن  شنبه 26/1 دکتر پیرداده ىيي ببال ٍپبىی در سيیحبهلگ

دهن  شنبه 2/2 " فشبر خَى در ببرداری

يازدهن  شنبه 9/2 " ًبسبزگبری ارّبش  

دوازدهن  شنبه 16/2 " اختالالت جفت ٍ پردُ ّب

سیسدهن  شنبه 23/2 " پرُ ترم ٍ پست ترم

چهاردهن  شنبه 30/2 " اختالل رشذ داخل رحوي 

پانسدهن  شنبه 6/3 " چٌذ قلَيي

شانسدهن  شنبه 13/3 " فَرسپس ٍ ٍاکئَم

 

 


