
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و  نام درس: 

 ( 4بارداری و زایمان) زایمان
      واحد 1 میزان واحد: تئوری  نوع درس:

تعداد جلسات 

 جلسه 8تئوری:

  یپیوسته مامای كارشناسی  نام رشته تحصيلي:

 نفر 11 تعداد دانشجویان:

 

 مامایی گروه  آموزشي:

 

 دروس پيشنياز: 
فیزیولوژی  -(3و2و1بارداری و زایمان)

 -(3و2و1و بیماریهای داخلی)

 -فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی

 كارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی

  اول       نيمسال 

  سال تحصیلی        دوم   

 

2/7/19:السک شروعتاریخ   

  

 9/1/19   :پایان کالستاریخ 

 -9/11/1319تاریخ و ساعت امتحان طبق برنامه آموزش   محل برگزاری کالس:

 11 ساعت

 طبق برنامه آموزش محل برگزاری امتحان:

 

 گروه متخصصین زنان -خانم رستگاری (درس مسوول) اسامي مدرسين:

 : ایمیل دانشگاهینحوه ی تماس با مدرسین

 

 

 تئوری: درسشرح  

بر دگرگونیهای و وضعیت فیزیولوژیک مادر در طول بارداری،بیماریهای زنان بارداری مبتال به دیابت، بیماریهای اعصاا  و تروماا،   این درس ضمن مرور 

 حامگلی چندقلویی و حاملگی در سنین باال و پایین وزیمان در منزل تدریس می گردد.

 

 اهداف کلي
 

 هدف كلی تئوری

بویژه در زن بارداری مبتال به بیماریهای داخلی و یا عوارض بارداری و اثرات آن در بارداری و الت زن در هنگام سالمت و بیماری تشخیص حا -

 .و اقدامات مربوطهزایمان و بالعکس. تشخیص مشکالت و احتیاجات مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخا  الویتها  

 به زنان باردار بیمار و آسیب پذیر و فراهم آوردن كمکهای پزشکی الزم در موارد لزوم. كاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات -

به منظور حفظ جان مادر و بچه  تشخیص مسئولیتها و محدودیتهای حرفه أی و پای بندی به اصول اخالقی و موازین شرعی در هنگام ارائه خدمات -

 .    و تامین سالمت آنها

 

 



 :رینظاهداف اختصاصي   

 دانشجو قادر باشد:

تجویز دارو ها و ... را  -دانشجو بتواند وضعیت مادر مادر باردار را با تاكید بر دگرگونیهای فیزیولوژیک و تغییرات ایجاد شده در مقادیر آزمایشگاهی .1

 بررسی كند.

 نا شود.بیماریهای اعصا  و تروما در بارداری را توضیح داده و با مشاوره الزم برای این مادران آش .2

 تروما در بارداری را توضیح داده و با مشاوره الزم برای این مادران آشنا شود. .3

 با شیوع، علل، عوارض و  چگونگی كنترل سیر لیبر و زایمان در زنان باردار چندقلویی آشنا شود. .4

 آشنا شود.  عوارض حاملگی در سنین باال و پایین و اعتیاد در بارداریبا  .9

 توضیح دهد.با شیوع، علل و انواع، راهای تشخیص و درمان  دیابت در بارداری آشنا شود و بتواند مشاوره الزم برای زنان باردار مبتال به دیابت را  .9

لگی در حام(ABO,Rhناسازگاریهای خونی )ناسازگاریهای با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع  .7

 آشنا شود

 عوارض  آنها آشنا شود.با انواع فورسپی و واكیوم و طریقه كاربرد آنها و  .8

 علل انجام سزارین و عوارض آن و مراقبتهای بعد از سزارین آشنا شود. .1

 
 

 نظری: شيوه تدریس

 كنفرانسهای كالسی   -بحث گروهی -پرسش و پاسخ -ارائه مطالب به صورت سخنرانی      

 

 وزشيابزار آم (1

 ماكت-- power point-لپ تاپ- ویدئو پروژكتور  -ماكت  –برد  وایت    

 

 نوظایف دانشجویا (2

 تئوری

   گروهی ارائه كنفرانس ها و بحث های ا    1

  حضور فعال در جلسات كالس ا    2

  عدم غیبت غیر موجه  ا    3

 

 ارزشيابي 

 واحد نظری   

 نمره (  2)   %11   كالسی اآزمون های    1

 نمره ( 2)   %11عدم غیبت غیرمجاز و حضور فعال دانشجو   ا   2

 نمره ( 14)   %71 ترم پایان  امتحان ا  3

 نمره ( 2)   %11تکالیف كالسی -4   

 

 

 وم و سرفصل مربوطهطبق کوریكول منابع

 جدیدترین چاپ كتب زیر:

 بارداری و زایمان ویلیامز



 مایلزبارداری و زایمان 

Maternity women’s health 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسين جلسه موضوع تاريخ جلسه

 ارزیابی وضعیت مادر 2/7/19 اول

 

 خانم رستگاری

 اعصا  در بارداریبیماریهای  1/7/19 دوم

 

 خانم رستگاری

 اعصا  در بارداریبیماریهای ادامه  19/7/19 سوم

 

 خانم رستگاری

 چندقلویی 23/7/19 چهارم

 

 خانم رستگاری

حاملگی در سنین باال و پایین و  31/7/19 پنجم

 اعتیاد در حاملگی

 

 خانم رستگاری

 ما در بارداریترو 7/8/19 ششم

 

 گروه متخصصین زنان

 دیابت در بارداری 14/8/19 هفتم

 

 گروه متخصصین زنان

فورسپس، واكیوم، سزارین و مراقبتهای بعد  21/8/19 هشتم

 ازآن

 

 گروه متخصصین زنان

 RH,ABOناسازگاری  28/8/19 نهم

 

 گروه متخصصین زنان

 

 توضيحات الزم:

 


