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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 بارداری و زایمان غیر طبیع(3)بارداری و زایمان  عنوان واحد درسی:

 
 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده

 مامایی رشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 وستهییکارشناسی  مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 2 نظری: دتعداد واح

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 34 نظری:        تعداد ساعت

-(1فیزیو پاتولوژی بارداری و زایمان غیرطبیعی)پیشنیاز:   3126431 کد درس:

 یماری های جراحیفیزیوپاتولوژی و ب-2و1بیماریهای داخلی 

 2و 1بارداری

5    

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی: الهام جعفری نام و نام خانوادگی:

 مربی هیئت علمی رتبه علمی: کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی:

 Ejafari@zums.ac.irپست الکترونیک 79344231190تماس: شماره

 مامایی دانشکده پرستاری و   محل کار:

 الهام جعفری  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

دوم نیسمال  47/33/90   

89-89 
 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

.شخیص، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمانهای غیرطبیعیکسب دانش کافی در مورد ت  

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 نحوه اداره و کنترل و مراقبت از مادر و جنین و نوزاد در طی های غیرطبیعی کسب دانش کافی در مورد زایمان ،

 طبیعی و دوره بعد از زایمان.غیر مراحل مختلف وضع حمل 

    دستیابی به بینش صحیح و تشخیص درست و تصمیم گیری مناسب در انجام مراقبتهای الزم و ارائه آموزشهای

 .ضروری به مادر با رعایت اصول علمی، فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، مذهبی و قانونی

 

 :حیطه شناختی 

 حین لیبر را شرح دهد. انواع دیستوشی ها در 

 .مانورهای مربوط به دیستوشی را شرح دهد 

 .آگمنتیشن و اینداکشن و دیگر داروهای مصرفی در لیبر را نام ببرد و نحوه مصرف آنها را شرح دهد 

 .نحوه مانیتورینگ جنین و تستهای ارزیابی سالمت جنین در موارد غیر طبیعی را شرح دهد 

 یمان را شرح دهد.انواع خونریزیهای بعد از زا 

 .روشهای کنترل خونریزی بعد از زایمان را شرح دهد 

 .روشهای تشخیص و درمان عفونتهای بعد زایمان را بنویسد 

 .اختالالت جفت و محلهای جایگزینی آن را نام بردهو تضیح دهد 

 .انواع ناسازگاریهای خونی مادر و جنین را نام ببرد 

 چسی را توضیح دهد.پرفشاری خون و پره اکالمپسی و اکالم 

 
 

 :حیطه عاطفی 
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 توجه و مشارکت فعال در مباحث نظری که در کالس مطرح می شود 

   
 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

               ، پر کردن پرسشنامهپخش کلیپ مربوطهد(:    سایر) بنویسی 

 مواد و وسایل آموزشی:

 (پروژکتور ویدئو) پاورپوینت ، برد وایت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آ

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 شرکت فعال در کالس 

 )طراحی سوال از جلسات درس( تکلیف دانشجو 

 ای مدرسضوابط آموزشی و سیاست ه

 شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به ، انجام سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،در کالس کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب و موبایل با صحبت عدم یل،موبا نمودن سایلنت محدودیتها:
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 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 :فهرست منابع درسی  

 بارداری و زایمان ویلیامز -
 درسنامه مامایی میلز -
 اصول مهارت های بالینی مامایی -

 

 

  

 

 روش ارزیابی:

 عملکرد مشاهده

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

صحیح / 

 غلط

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 

 5حضور و غیاب کالسی: 

درصد در صورت عدم 

غیبت به نمره دانشجو اضافه 

 درصد 5 و پروژه: عملی الیفانجام تک درصد5 :مشارکت کالسی



5 
 

 خواهد شد.

 درصد 07 امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم: درصد 47 کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 ساعت ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

جعفریخانم  انواع دیستوشی در لیبر  11-11 22/11/29 حضوری 1  

11-11 1/12/29 حضوری 2 انواع دیستوشی در لیبر     خانم جعفری 

11-11 13/12/29 حضوری 3 ی مانیتورینگ جنین در طی بارداری و تست های ارزیاب  

 جنین در بارداری غیر طبیعی

 خانم جعفری

11-11 22/12/29 حضوری 4  خانم جعفری اختالالت مایع آمنیون  

11-11 12/1/29 حضوری 5  خانم جعفری  خونریزی های زایمانی  

11-11 26/1/89 حضوری 6  خانم جعفری خونریزی های زایمانی  

11-11 2/2/89 حضوری 7  خانم جعفری خونریزی های زایمانی  

11-11 11/2/89 حضوری 9  خانم جعفری هیپرتانسیون در بارداری  

11-11 19/2/89 حضوری 8 جعفریخانم  هیپرتانسیون در بارداری    

11-11 22/2/89 حضوری 11 تاخیر رشد داخل رحمیپست ترم/     خانم جعفری 

11-11 23/2/89 حضوری 11  خانم جعفری سقط  

11-11 25/2/89 حضوری 12  خانم جعفری بیماری های تروفوبالستیک در بارداری  

11-11 28/2/89 حضوری 13  خانم جعفری زایمان زودرس  
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8-11 31/2/89 حضوری 14 ارگی پیش از موعد پرده های جنینیپ    خانم جعفری 

11-12 31/2/89 حضوری 15  خانم جعفری ان.اع عفونت های بعد از زایمان  

11-11 1/3/89 حضوری 16  خانم جعفری تروما در بارداری  

 -: تاریخ امتحان پایان ترم  تاریخ امتحان میان ترم:  8

 


