
1 
 

 

 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 (1بارداری زایمان غیر طبیعی)بارداری زایمان عنوان واحد درسی:
 پرستاری  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 زنجانمامایی 

 ییماما رشته تحصیلی: نظری  واحد درسی: نوع

 ناپیوستهکارشناسی تحصیلی:مقطع  کارورزی: کارآموزی: عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 22:نظری        تعداد ساعت

    1 تشریح،فیزیولوژی و ایمنی شناسییشنیاز:  پ 10کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییآموزش  رشته تحصیلی: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی  خانوادگی: نام و نام

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 moosavis@zums.ac.irپست الکترونیک: 22133302تماس: شماره

 مامایی  دانشکده پرستاری پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان،   محل کار:

  سایه سادات موسوی صاحب الزمانیخانم ها لیال رستگاری  و    :(ان)مدرسدرسنام و نام خانوادگی م
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1231ماه  بهمن ترکیبی مجازی حضوری

    10/11/31 11 

 اهداف آموزشی

اداره و مراقبت از مادرو جنین در بارداریها و زایمان های غیر طبیعی و روشهای دارویی و غیر  ش کافی در مورد تشخیص،کسب دان هدف کلی:

 دارویی کاهش درد

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

 :حیطه شناختی 

 را دیستوشیها انواع با برخورد در الزم اقدامات و نماید تعریف را را طبیعی غیر قرار ، نرم بافت ، لگن تنگی از ناشی های دیستوشی انواع 1.

 بداند

 . دهد  شرح را آنها عوارض و نموده تعریف را لگن تنگیهای انواع 2.

 .دهد توضیح عمرج کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را زمینه هر در الزم اقدامات و دیستوشی انواع و علل 3.

 .دهد توضیح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را زمینه هر در الزم اقدامات و راننده بیرون نیروهای در اختالل علت با دیستوشی 4.

 .دهد توضیح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را زمینه هر در الزم اقدامات و رحم طبیعی غیر انقباضات ایجاد دالیل 5.

 توضیح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را زمینه هر در الزم اقدامات و جنین وضعیت و نمایش در اختالل علت با دیستوشی 6.

 .دهد

 دهد توضیح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق کامال را زمینه هر در الزم اقدامات و لگن تنگی علت با دیستوشی .7.

 . ببرد نام را خارجی و داخلی مانیتورینگ کنتراندیكاسیونهای و اندیكاسیونها 8.

 . ببرد نام را وخارجی داخلی مانیتورینگ وعوارض فواید 9.

 . دهد شرح را جنینی حرکات چارت نحوه 01

 دهد توضیح را جنین خون PH بودن طبیعی غیر هنگام به الزم اقدامات 11.

 . دهد شرح را بیوفیزیكی نمودار 12.

 .دهد توضیح را OCT, NST انجام وهنح 03

 . دهد شرح را OCT, NST در ها پاسخ انواع 04

 . نماید بندی تقسیم آن اتیولوژی به توجه با را سقط مختلف انواع 15.

 . دهد توضیح را آن مختلف انواع در سقط ی اداره روشهای 16.

 . نماید مقایسه باهم و شرح را موالر های حاملگی مختلف انواع 07
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 . دهد توضیح را موالر حاملگی یک با مواجهه در الزم اقدامات 18.

 . دهد توضیح را رابطه این در مختلف های فرضیه و جا به نا حاملگی ایجاد اتیولوژی 19.

 . نماید لیست را جا به نا حاملگی با رابطه در بالینی شک در مهم نكات 01

 . کند ذکر را جا به ان حاملگی در تشخیصی مختلف روشهای و آزمونها 21.

 . دهد توضیح را آنها استفاده موارد و جا به نا حاملگی درمان مختلف روشهای 22.

 . ببرد نام را جفت اختالالت انواع 03

 . دهد توضیح را حاصل عوارض و بارداری ادامه در جفتی اختالالت تاثیر 04

 . نماید مقایسه عوارض و بالینی عالئم نظر از هم با را ) شدید و ،متوسط خفیف( اکالمپسی پره انواع 25.

 . دهد توضیح را اکالمپتیک پره بیمار درمان و مدیریت 26.

 . دهد شرح مختلف های سیستم در نفاس دوران در را طبیعی روند از انحراف 07

 . نماید تعریف موجود منابع طبق بر را زودرس زایمان 28.

 . نماید بیان را )ها پرده و جفت و جنینی ، مادری علل(زودرس زایمان اتیولوژی 29.

 . دهد توضیح را زودرس زایمان خطر معرض در زنان شناسایی مختلف روشهای 31

 . کند بیان را زودرس زایمان انداختن تعویق به جهت ت مداخال انواع 30

 . نماید بحث زودرس زایمان پیشنهادی درمانهای انواع با رابطه در 30

 . نماید تعریف موجود منابع طبق بر را دیررس زایمان 33

 . دهد توضیح موجود منابع اساس بر دیررس زایمان پاتوفیزیولوژی با رابطه در 34

 . ببرد نام را )جنینی و مادری( دیررس زایمان با همراه مامایی و طبی عوارض 33

 . دنمای بحث ) انتظاری درمان و لیبر القاء(دیررس زایمان درمانهای با رابطه در 33

 . باشد بلد را )زایمان بعد و قبل( خونریزی نوع هر با مواجهه در الزم اقدامات و داده توضیح را زایمانی خونریزیهای انواع 37

 . نماید تعریف را ناف بند پروالپس 33

 . دهد توضیح را ناف بند پروالپس با مواجهه در الزم اقدامات و نموده بیان را ناف بند پروالپس انواع 33

 دهد شرح را منتشر عروقی داخل انعقاد پاتوفیزیولوژی 41

 . باشد بلد را DIC موارد در الزم اقدامات40

 نمایند لیست را سزارین اندیكاسیونهای 40

 ببرند نام شیوع ترتیب به را سزارین انجام علل 43

 نمایند مقایسه باهم را سزارین برشهای انواع 44

 نماید بیان را یسترکتومیه سزارین شایع اندیكاسیونهای 43.

 دهد شرح را VBAC کنتراندیكاسیون و اندیكاسیون 43

 نمایند بندی تقسیم آنها ی استفاده به توجه با را فورسپس انواع 47

 نماید مقایسه با را وکیوم و فورسپس از استفاده معایب و مزایا43

 دهد انجام درستی به السک در ماکت روی بر را بریچ پرزانتاسیون با جنین خروج مانورهای 43
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 دهد توضیح را تناسلی دستگاه به صدمات و پارگیها انواع 31

 دهد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و ناف بند و جنینی های پرده و جفت ناهنجاریهای و بیماریها 51.

 هدد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و ،علل انواع ، زایمان از پس خونریزیهای 52.

 دهد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و تشخیص روش ، هماتومها ایجاد دالیل 33

 نماید بیان را زمینه این در الزم اقدامات و ناف بند پروالپس ی ها نشانه و عالئم ، دالیل 34

 دهد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و آمینوتیک مایع آمبولی های نشانه و ،عالئم علل 55.

 . دهد توضیح را آمنیون مایع آمبولی مدیریت نحوه 56.

 دهد شرح را زمینه این در الزم اقدامات و رحم پارگی ی ها نشانه و ،عالئم دالیل 37

 کند بیان را زمینه این در الزم اقدامات و رحم وارونگی ی ها نشانه و ،عالئم دالیل 58.

 دهد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و ها پرده و جفت از قسمتی ماندن باقی های نشانه 59.

 دهد توضیح را زمینه این در الزم اقدامات و تشخیص روشهای جنین زجر های نشانه 31

 دهد شرح را زمینه این در الزم اقدامات و قلو چند زایمان با همراه مشكالت 61.

 .ببرد نام را نفاس دوره بالینی های جنبه 62.

 دهد توضیح را نفاس طی در دستگاهها یرسا و رحم تغییرات 33

 .بنویسد را شیردهی فواید 34

 دهد توضیح را القا از قبل سرویكس سازی اماده مورد در تعریف را لیبر القائ 65.

 .ببرد نام را لیبر القائ کنترااندیكاسیون و اندیكاسیونهای 66.

 .دهد شرح را عمومی بیهوشی اصول 37

 .رابنویسد آنالژزی آنتاگونیستهای 68.

 دهد توضیح ی ا منطقه آنالژزی مورد در 69.

 کند بیان را ی ا منطقه آنالژزی کاربرد .موارد71

 . کند تعریف را )هیدرآمنیوس پلی و الیگوهیدرامنیوس( آمنیون مایع اختالالت .70

 دهد شرح را آمنیون مایع اختالالت انواع درمان و تشخیص .نحوه70

 .ا شرح و اقدامات الزم را بیان کندر RHو   ABO.ناسازگاری 73

 .روشهای کاهش درد)دارویی و غیر دارویی( را ذکر کند74

 .مزایا و معایب هر یک از روشهای کاهش درد را شرح دهد و اندیكاسیون های استفاده از آنها را بداند.73

 :حیطه عاطفی 

 نماید مراعات را ای حرفه اخالق موازین. 

 احترام گذارد.كاران و همكالسی های خود و هم به شان و منزلت استاد 

 کند بصورت فعاالنه شرکت در کالس  مراحل مختلف تدریس در. 
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 نماید تالش دلسوزانه ها آن از نگهداری در و نموده استفاده کالس تجهیزات از مسئوالنه طور به. 

 شود. ماد به نفس نشان داده و پیشقدماعت ، جهت پاسخ گویی به سواالت 

 

 

. 

 ی تدریس:روش ها

                        ■                                                                                                                                               بحث گروهی         ■                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                         سخنرانی
                                                                               شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی             ■                              فیلم آموزشی                                     ■                                  نمایش عملی                         

              Bedside teaching                                 ایفای نقش 

               ارائه تکالیف و نقد و بررسی آن هاسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، موالژبرد وایت پوینت، پاور

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آماده سازی مطالب تدریس شده هر جلسه برای جلسه بعد

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(

 

 آموزشی و سیاست های مدرس ضوابط

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

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ،روند تدریس

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

سایلنت نمودن گوشی همراه، عدم مكالمه با گوشی همراه و اجتناب از خوردن و آشامیدن در حین -عدم اختالل در نظم کالسی ها:محدودیت
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 -آموزش

 

 فهرست منابع درسی:

 

 



7 
 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 10، برابر 20) نمره قبولی از    

 1+ و پروژه: عملی انجام تکالیف +1مشارکت کالسی:  حضور و غیاب کالسی: 

 20پایان ترم:تئوری  امتحان  -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 1حرفه ای:  رعایت موازین اخالق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

 

 جلسه روش ارائه تاریخ ساعت مکان عنوان جلسه استاد

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

تست های ارزیابی سالمت -

 جنین

دانشكده پرستاری 

 مامایی

16-14  23/11/77 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

1 

اری دانشكده پرست فورسپس و واکیوم- خانم رستگاری

 مامایی

12-11  سخنرانی و پرسش 27/11/77 

 و پاسخ

2 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

دانشكده پرستاری  دیستوشی-

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 31/11/77 

 و پاسخ

3 
 

دانشكده پرستاری  سزارین خانم رستگاری

 مامایی

12-11  سخنرانی و پرسش 7712//6 

 و پاسخ

4 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

دانشكده پرستاری  قا و اینداکشنال

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 7/12/77 

 و پاسخ

5 

دانشكده پرستاری  ناهنجاری های جفت   خانم رستگاری

 مامایی

12-11  سخنرانی و پرسش 13/12/77 

 و پاسخ

6 



7 
 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 روش های کاهش درد ،

استفراغ شدید حاملگی و 

 تروما در بارداری

 

نشكده پرستاری دا

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 14/12/77 

 و پاسخ

7 

دانشكده پرستاری  حاملگی خارج رحمی  خانم رستگاری

 مامایی

12-11  سخنرانی و پرسش 77/ 21/12 

 و پاسخ

8 

خانم موسوی 
 صاحب الزمانی

زایمان زودرس و پارگی 

 زودرس پرده ها

 

دانشكده پرستاری 

 مامایی

16-14  21/12/77 

 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

7 

خانم موسوی 
 صاحب الزمانی

محدودیت رشد داخل رحم و 

 حاملگی پست ترم

 

دانشكده پرستاری 

 مامایی

16-14  21/1/78 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

11 

دانشكده پرستاری  سقط و مول خانم رستگاری

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 21/1/78 

 و پاسخ

11 

خانم موسوی 
 زمانیصاحب ال

اختالالت فشار خون در 

 بارداری

 

دانشكده پرستاری 

 مامایی

16-14  27/1/78 

 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

12 
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دانشكده پرستاری  جفت سرراهی و دکولمان  خانم رستگاری

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 28/1/78 

 و پاسخ

13 

خانم موسوی 
 صاحب الزمانی

پرستاری  دانشكده نفاس و عفونت پس از زایمان

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 3/2/78 

 و پاسخ

41 

دانشكده پرستاری  خونریزی های بعد از زایمان خانم رستگاری

 مامایی

16-14  سخنرانی و پرسش 4/2/78 

 و پاسخ

15 

ادامه خونریزی های بعد از   خانم رستگاری

 RHزایمان و ناسازگاری 

دانشكده پرستاری 

 مامایی

16-14  نرانی و پرسشسخ 11/2/78 

 و پاسخ

16 

 


