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دانشکذه :پرستاری وهاهایی خرم آباد

گروه آهوزشی:هاهایی

هقطع و رشتهی تحصیلی :کارشناسی ترم دوم هاهایی
نبم واحذ درسی :بارداری وزایواى 1

تعذاد واحذ2 :

نیوسال تحصیلی و سالتحصیلی:دوم 96-95

نوع واحد:نظری

پیش نیبز :علوم پایایه
هکبى برگساری :دانشکذه پرستبری وهبهبیی

زهبى برگساری كالس :روز :شنبه سبعت10-8 :

هسئول درس :آستی
تعذاد دانشجویبى19:
اسبتیذ (به ترتیب حروف الفبب):آستی سبعبت هشبوره بب دانشجو:شنبه ویکشنبه

10-12

شرح دوره( :لطفا شرح دهیذ)
ی ٍ اغَل هشاقبتْبی دٍساى ببسداسی –تطخيظ
ی ػلَم هبهبیي –اّويت بْذاضت تغز ُ
ایي دسس بِ هٌظَسآضٌبیي بب هفبُ م
ی ببسداسی ٍ پبیبٌذ بَدى بِ هحذٍدیتْب ٍ هسئَلیتْب ی حشفِ ای ٍ سػبیت
ی جذ د
ی ّب ٍ هفبُ م
حبهلگی ٍ هْبست دس کبسبشد ًظش ُ
هَاصیى ضشعی دس اسائِ خذهبت هبهبیي ٍ کسب هْبستْبی الصم دس ّذایت ٍ سّبشی ٍ اًجبم دادى صایهبى ػبدی ٍ هشاقبتْبی
هشبَطِ ٍ دادى آهَصضْبی بْذاضت بؼذ اص صایهبى بِ هبدس ٍ خبًَادُ بب دس ًظش گشفتي هسبئل اجتوبعی –فشٌّگي ٍ هزّبی
طشاحي گشدیذُ است .
هذف کلی( :لطفا شرح دهیذ)
ی ٍ اغَل هشاقبتْبی دٍساى ببسداسی ،تطخيظ حبهلگی ٍ هْبست دس کبسبشد
ی ػلَم هبهبیي ،اّويت بْذاضت تغز ُ
ضٌبخت هفبُ م
ی ببسداسی ٍ پبیبٌذ بَدى بِ هحذٍدیتْب ٍ هسئَلیتْبی حشفِ ای ٍ سػبیت هَاصیى ضشعی دس اسائِ خذهبت
ی جذ د
ی ّب ٍ هفبُ م
ًظش ُ
هبهبیي ٍ کسب هْبستْب ی الصم دس ّذایت ٍ سّبشی ٍ اًجبم دادى صا یهبى ػبدی ٍ هشاقبتْبی هشبَطِ ٍ دادى آهَصضْب ی بْذاضت
بؼذ اص صایهبى بِ هبدس ٍ خبًَادُ بب دس ًظش گشفتي هسبئل اجتوبعی ،فشٌّگي ٍ هزّبی است.
اهذاف بینابینی(:اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح هختلف بنویسیذ)
 )1اّذاف بْذاضت ببسداسی ٍصایهبى سا بيبى ًوبیٌذ.
ی آضٌب ضَد.
 )2بب ػلَم هبهبیي ٍ ضبخع ّبی هشگ ٍم س
تطشیح ٍ فيضیَلَطی دستگبُ تٌبسلي صى سا تَضيح دٌّذ.
)3
 )4فيضیَلَطی تخوذاى ٍ َّسهًَْبی آى ( چگًَگي سضذ  ،سبختوبى  ،پبسُ ضذى فَليكَل دٍگشاف تخوك گزاسی ،
ػالئن ٍ آصهبیطبت تخوك گزاسی  ،چگًَگي تطكيل جسن صسد ٍ ػول آى َّ ،سهًَْبی تخوذاى  ،استشٍطى ٍ
پشٍطستشٍى ) سا بيبى ًوبیٌذ.
احكبم اسالم دس هَسد بْذاضت جسوي ٍ سٍاًي صهبى لقبح ٍ دٍساى ببسداسی سا ضشح دٌّذ.
)5
 )6چگًَگي تطكيل تخن (هْبجشت تخوك ٍ اًتقبل اسپشم ) ٍ تقسيوبت آًشا تَضيح دٌّذ.
 )7چگًَگي سضذ ٍ تكبهل جٌيي (سش ًَصاد ٍ اًذاصُ ّبی آى  ،تغزیِ جٌيي ٍ ػَاهل جشیبى خَى دس جٌيي  ،تٌفس دس
داخل صّذاى ) سا تَضيح دٌّذ.
 )8چگًَگي تطكيل جفت ٍ اػوبل آى ٍ گشدش خَى جفت  ،گشدش خَى جٌيٌي هبدسی سا ػٌَاى کٌٌذ.
 )9چگًَگي تطكيل هبیغ آهٌيَتيك ٍ اػوبل آى  ،بٌذ ًبف ٍ سبختوبى کبهل آًشا ضشح دٌّذ.
 )10چگًَگي تطخيع حبهلگي سا بيبى ًوبیٌذ.
 )11تغييشات دستگبّْبی هختلف بذى دس دٍساى ببسداسی سا ضشح دٌّذ ( دستگبُ تٌبسلي پَست  ،پستبى  ،تغييشات
هتببَليك سيستن قلبي ػشٍقي ـ دستگبُ تٌفس  ،دستگبُ اداسی ـ غذدآًذٍکشیي  ،چطوْب ٍ اسكلت بذى )
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)12
)13
)14

)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23

هشاقبت ّبی الصم دس دٍساى ببسداسی ( اّذاف  -بْذاضت فشدی ـ ضكبیبت ٍ ًبساحتيْبی جضئي دٍساى ببسداسی ٍ
چگًَگي دسهبى آًْب ٍسصش ّبی دٍساى ببسداسی ٍ آساهسبصی ) سا تَضيح دٌّذ.
تطشیح لگي  .سطَح هختلف لگي اقطبس آى ٍ اًَاع لگي  ،اًذاصُ گيشی لگي سا تَضيح دٌّذ.
اغطالحبت صایوبًي ٍ ٍضغ قشاس گشفتي جٌيي دس سحن هبدس ( سٍضْبی تطخيع ٍضغ ً ،وبیص  ،حبلت ٍ قشاس جٌيي ٍ
اًَاع هختلف جٌيي  ،تطخيع ًوبیص ٍ قشاس جٌيي اص سٍی ضكن هب ًَسّبی هختلف ٍ گَش دادى غذای قلب ٍ سادیَ
گشافي سا ضشح دٌّذ.
هطبٍسُ ّبی الصم دس هَسد آهبدگي هبدس جْت صایوبى سا تَضيح دٌّذ.
تئَسی ّبی ضشٍع صایوبى سا ضشح دٌّذ
ػالئن ضشٍع صایوبى ٍ ػَاهل هَثش دس ضشٍع صایوبى سا بيبى ًوبیٌذ
هشاحل هختلف صایوبى سا بيبى ًوبیٌذ
هشاقبتْبی الصم دس هشاحل هختلف صایوبى (هشحلِ اٍل  ،دٍم ،سَم ٍ چْبسم) سا تَضيح دٌّذ
هكبىیسن صایهبى ساضشح دّذ.
هكبىیسن صایهبى بب هَالط سا اًجبم دّذ.
هكبىیسن صایهبى سا ببهبکت صایهبى اًجبم دّذ.
سٍضْبی هَثش دس سابطِ بب تسْيل صایوبى سا ضشح دٌّذ

شیوههای تذریس:


 پرسش و پبسخ
یبدگیری هبتنی بر تین()TBL
)PBL

سخنرانی سخنرانی برنبهه ریسی شذه
بحث گروهی یبدگیری هبتنی بر حل هسئله(
سبیر هوارد (لطفبً نبم ببریذ) فيلن آهوزشی
وظایف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهیذ)
.1حضَس بوَقغ دس کالس
.2حضَس فؼبل ٍببًطبط دسکالس
.3هَببیل خَدسا خبهَش ًوبیذ
.4دس جلسبت بؼذی ببآهبدگي دس کالس ضشکت ًوبیذ.
.5اص ضلَغي ٍّوْوِ دسکالس بپشّيضد
وسایل کوک آهوزشی:
وایت برد تخته و گچ
سبیر هوارد (لطفبً نبم ببریذ) هوالش

 پروشكتور اسالیذ



نحوه ارزشیابی و درصذ نوره( :از نوره کل)
آزهوى هیبى ترم 30درصذ نوره
انجبم تکبلیف  10درصذ نوره
سبیر هوارد (لطفبً نبم ببریذ) ----------

آزهوى پبیبى ترم  50درصذ نوره
شركت فعبل در كالس 10درصذ نوره

نوع آزهوى
چنذگسینهبی
تشریحی پبسخ كوتبه
سبیر هوارد (لطفب نبم ببریذ) -----------

جور كردنی

هنابع پیشنهادی برای هطالعه( :لطفا نام ببریذ):
2

 صحیح -غلط
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جذول هفتگی کلیات ارائهی درس
عنواى هطالب

استاد هربوط

جلسه

تاریخ

هؼشفی دسس  ،بْذاضت هبدسٍکَدک ٍببسٍسیّ،ذف اص ػلن
).....هبهبیي،ضبخع ّبی بْذاضتی (هبًٌذ هشگ ٍمیسٍ
هشٍسی بشتطشیح دستگبُ تٌبسلی

آستی

1

95/11/9

"

2

11/16

"

3

11/23

ییٍلَطی دستگبُ تٌبسلی
هشٍسی بش فص

4

12/30

ییٍلَطی جيیى ،گشدش خَى جيیىی
لقبح ،تكبهل جيیى ٍ فص

"

5

12/7

تكبهل جفت  ،اختالالت جفت  ،پشدُ ّبی جيیىی

"

6

12/14

ییٍلَطیک دٍساى ببسداسی
تغیيسات فص

"

7

12/28

ییٍلَطیک دٍساى ببسداسی -تطخیظ حبهلگی
تغیيسات فص

"

8

95/1/14

بْذاضت ٍ هشاقبتْبی دٍساى ببسداسی ٍهبًَس لئَپَلذ

"

9

1/19

ًبساحتی ّبی جضئی دٍساى ببسداسی

"

10

1/26

.....اًَاع لگيٍ ،ضغیتْبی جيیى ٍ

"

11

2/2

اًَاع ٍضغیت ّبی ػولی بب هَالط جيیى

"

12

2/9

اپیدمیٍلَطی صایهبى ،بشقشاسی فبصّبی صایهبىی

"

13

2/16

هشاحل هختلف صایهبىی ،ىیسٍّب ی هَثش دس صایهبى ،هكبىیسن صایهبى

"

14

2/23

هكبىیسن صایهبى ػولی بب هَالط

"

15

2/30

ییٍلَطِیک
صایهبى فص

"

16

3/6

ی پشیًِ بب هَالط
اپی صیاتَمی-اًَاع ٍ اًجبم آى  -تشم م

"

3

