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  مامایی:گروه آموزشی                                                              پرستاری و مامایی خرم آباد         :دانشکذه

 95-96دوم :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی  مامایی                          : تحصیلیرشتهی                 کارشناسی4ترم :مقطع

  2    :تؼذاد واحذبارداری و زایمان غیر طبیعی                          - (3 ) وزایمان بارداری: نبم واحذ درسی

  2و 1ببرداری و زایوبى : یب هوسهبى یص نیبزپ نظری                                        : دنوع واح    

 6كالس -دانطکذه پرستبری و هبهبیی: هکبى برگساری   10-12 : سبػتضنبه       :روز: زهبى برگساری كالس

 دكتر چنگبیی -دكتر جنبنی:   دكتر جنبنی   اسبتیذ:هسئول درس 20 :تؼذاد دانطجویبى

  12-14:  و ضنبه 8-10یکطنبه : سبػبت هطبوره بب دانطجو

در طُل درس وحُي تشخیص ، اداري َ مراقبت از مادر َ جىیه در بارداریٍا َ زایمان غیر طبیعی تذریس  :شرح دوره

.    می گردد

 

کسب داوش کافی در مُرد تشخیص ، اداري َ مراقبت از مادر َ جىیه در بارداریٍا َ زایماوٍای غیر : هذف کلی

 طبیعی 
 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ):بینابینیاهذاف 
: پس از اتمام بروامً داوشجُ قادر خُاٌذ بُد 

  خًَریسی بعذ از زایواى راشرح دّذ  -1
 هراحل کٌترل خًَریسی بعذ زایواى را بذاًذ  -2

 پارگی رحن ٍ ٍارًٍگی رحن را تَطیح دّذ  -3

 اًَاع دیستَشیا را ًام ببرد -4

 .دیستَشیا ّیپرٍّیپَتًَیک را تشخیض ٍدرهاى آًرا تَضیح دّذ -5

 .پَزیشي ّای هٌاسب در درهاى دیستَشیا ًاشی از اختالالت اًقباضی رحن را ًام ببرد -6

 .را با تَجِ بِ هَرد خاص بذاًٌذ(دیستَشیا)هراقبتْای هربَط بِ زایواى غیر طبیعی  -7

 .اًَاع اختالالت فشارخَى در حاهلگی را تعریف کٌذ  -8

 .هذیریت ًٍحَُ کٌترل پرُ اکالهپسی ٍ اکالهپسی را بذاًذ  -9

 چٌذ قلَیی ٍ تشخیض ٍ هراقبت هربَطِ را شرح دّذ  -10

 اختالالت جفت را شرح دّذ  -11

 اًَاع تاخیر رشذ داخل رحوی را تَضیح دّذ  -12

 .رٍشْای سساریي ٍ هراقبتْای هربَطِ را بذاًذ  -13

 عفًَت بعذ از زایواى را تعریف کٌذ  -14

 .شیَُ هراقبت در عفًَت بعذ از زایواى را بذاًذ  -15

 .اثرات چاقی را بربارداری ٍزایواى راشرح دّذ -16

 .عَارض بارداری در سٌیي پاییي  را ًام ببرد -17

 .عَارض بارداری در سٌیي باال را تَضیح دّذ -18

 .پرٍالپس بٌذًاف را تعریف ٍ تشخیض دّذ  -19
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: شیوههای تذریس

   پرسص و پبسخ    سخنرانی برنبهه ریسی ضذهسخنرانی

 (TBL)یبدگیری هبتنی بر تین  (PBL)  یبدگیری هبتنی بر حل هسئلهبحث گروهی

 ----------------- (لطفبً نبم ببریذ)سبیر هوارد 
 

 (لطفا شرح دهیذ) :وظایف و تکالیف دانشجو

حضور بووقغ در كالس .1

حضور فؼبل وببنطبط دركالس  .2

 هوببیل خودنوودى خبهوش . 3

. در جلسبت بؼذی ببآهبدگی در كالس ضركت نوبیذ.4

از ضلوغی وهوهوه دركالس بپرهیسد.5  

هطبركت فؼبالنه در انجبم اهور هحوله و انجبم تکبلیف . 6  

:   وسایل کمک آموزشی

     پروشكتور اسالیذ  تخته و گچوایت برد

 -------------- (لطفبً نبم ببریذ)سبیر هوارد  

 

 (از نمره کل) :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصذ نوره    40آزهوى هیبى ترمدرصذ نوره    50آزهوى پبیبى ترم

 درصذ نوره     5انجبم تکبلیفدرصذ نوره 5ضركت فؼبل در كالس 

 ---------- (لطفبً نبم ببریذ)سبیر هوارد 

نوع آزمون 

  غلظ-  صحیح          جور كردنی       چنذگسینهبیپبسخ كوتبه     تطریحی

 ----------- (لطفب نبم ببریذ)سبیر هوارد 

 :(لطفا نام ببریذ): منابع پیشنهادی برای مطالعه
 آخریي چاپ. گاس.افٍیلیاهس، . بارداری ٍ زایواى.  کاًیٌگْام، هک دًٍالذ.1
 آخریي چاپ. هیلس،هارگارت اف درسٌاهِ هاهایی.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.  

 :پایگاّْای ایٌترًتی قابل استفادُ
www.pubmed 

www.daneshyar.net 
 

http://www.pubmed/
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه 

دكتر جنبنی   خًَریسی بعذاز زایواى 9/11/1395 1

 دكتر جنبنی پارگی رحن،برگشتي رحن ٍآهبَلی هایع آهٌیَتیک 16/11 2

 دكتر جنبنی اختالالت جفت  23/11 3

 دكتر جنبنی پرُ اکالهپسی ٍ اکالهپسی 30/11 4

 دكتر جنبنی // 7/12 5

 دكتر جنبنی چٌذ قلَیی  14/12 6

 دكتر جنبنی تاخیر رشذ داخل رحوی  21/12 7

 دكتر جنبنیپَزیشٌْای هٌاسب ًوایش ٍزایواى بریج ٍ 19/1/1396 8

 دكتر چنگبییدیستَشیاًاشی از اًقباضات غیر طبیعی رحن  26/1 9

دیستَشیا ًاشی ًاٌّجارّای لگٌی ،ضایعات  2/2 10
 حیي لیبر پَزیشٌْای هٌاسبٍکاًال زایواًی 

 ٍزایواى

 دكتر چنگبیی

 ًوایش طَرت ٍاکسی دیستَشیا باعلل جٌیٌی 9/2 11
 پَت خلفی با پَزیشٌْای هٌاسب آى

 دكتر چنگبیی

 دكتر چنگبیی عفًَت بعذ از زایواى  16/2 12

 دكتر چنگبیی سساریي ،ٍکیَم ٍفَرسپس 23/2 13

 دكتر چنگبیی پرٍالپس بٌذ ًاف  30/2 14

 دكتر چنگبیی ترٍها در بارداری  6/3 15

 دكتر چنگبییچاقی هفرط  ٍحاهلگی در سٌیي باال ٍپاییي  13/3 16

 


