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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 گروه آموزشی:  مامایی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  بارداری طبیعی -1: بارداری و زایمان عنوان واحد درسی

 کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی:  دروس اجبارینوع واحد درسی: 

 3ترم تحصیلی:   کارورزی: آموزی: کار عملی:  2نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماهیا روز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  عملی:  32نظری: 

 کد درس:

22 

 پیشنیاز: 
دروس علوم 

 پایه

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1321توسط وزارت بهداشت: 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 :سایر سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش ماماییرشته تحصیلی:   الهام جعفرینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  

 480333020شماره تماس: 
                         پست الکترونیک:

elhamdjafari@gmail.com       
 

 دپارتمان مامایی -دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -انتهای بلوار مهدوی -شهرک کارمندان -زنجان    آدرس محل کار:

 پروین محبی-لیال رستگاری -الهام جعفری نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

 11/6/22 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری

 
 مجازی
 

 ترکیبی

 

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1322 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

 

 اهداف آموزشی
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   هدف کلی:

آشنایی با حاملگی و فیزیولوژی آن، راههای تشخیص و اصول مراقبتهای الزم در این دوران و شکایت شایع ناشی از حاملگی و  کلی:هدف 

 نراههای پیشگیری از آ

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

شناخت کامل فیزیولوژی حاملگی، تشخیص حاملگی، اهمیت بهداشت و تغذیه دوران بارداری، اصول مراقبتهای دوران بارداری،  -3

شکایت شایع ناشی از حاملگی و طرق پیشگیری از آنها،تشخیص موارد طبیعی از غیر طبیعی در دوران بارداری و آشنایی با اقدامات 

 اقبتهای الزم در هر موردو مر

 آموزش بهداشت به مادر و خانواده در زمینه مسایل جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی -8

 

 :حیطه شناختی 

 در پایان دوره دانشجو قادر باشد:

 ( علم مامایی را تعریف نماید.

 (دوران پری ناتال را تعریف نماید..8

 (میزان تولد را تعریف نماید.3

 ا تعریف نماید. (میزان باروری ر0

 (مرده زایی ومرگ نوزاد ،میزان مرده زایی ،میزان مرگ و میر پری ناتال و میزان مرگ و میر شیرخوار  را تعریف نماید.5

 (وزن کم ، وزن فوق العاده کم در هنگام تولد را تعریف نماید.6

 (مرگ مستقیم و غیر مستقیم مادری را بداند.7

 رجی و داخلی زنان را توضیح دهند.(اناتومی دستگاه تولید مثل خا2
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 (آناتومی لگن استخوانی راتوضیح دهد.9

 (مفاصل لگن را بداند.34

 (اقطار لگن را بداند.33

 دهد توضیح را اندومتری –(چرخه تخمدانی 38

 .بداند را پروژسترون –(عملکرد استروژن 33

 (  وقایع آناتومیک قاعدگی را توضیح دهد.30

 بداند. ( ساختمان دسیدوا را35

 (لقاح تخمک و تقسیم زیگوت را توضیح دهد.36

 (شکل گیری جفت را بداند.37

 ( گردش خون جنینی و مادری در جفت بالغ را بداند.32

 (ساختار  و آناتومی  و عملکردآمنیون را توضیح دهد.39

 (بند ناف و ساختمان های مربوط به آن را بشناسد.84

 بولیک را توضیح دهد.(هورمونهای جفتی و عملکردهای متا83

 (تعیین سن بارداری را انجام دهد.88

 (رشد رویان و جنین را توضیح دهد.83

 (رشد جفت و  مکانیسم های انتقال جفتی را بداند.80

 (نحوه انتقال مواد به جنین را بداند.85
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 (گردش خون جنین را توضیح دهد.86

 دهد. (تغییرات سیستم تناسلی در بارداری را بداند و توضیح87

 (تغییرات ایجاد شده در پوست در زمان بارداری را بداند.82

 (تغییرات متابولیک در دوران بارداری را بداند.89

 (تغییرات خونی ایجاد شده در دوران بارداری را بداند.34

 (تغییرات ایجاد شده در دستگاه قلبی عروقی  در دوران بارداری را بداند.33

ستگاه ادراری در دوران بارداری  را بداند.(تغییرات ایجاد شده در د38  

(تغییرات ایجاد شده در دستگاه گوارش در دوران بارداری  را بداند.33  

 (تغییرات ایجاد شده در  سیستم اندوکرین در دوران بارداری را بداند.30

 (تغییرات ایجاد شده در دستگاه اسکلتی عضالنی ، چشم ، دستگاه عصبی مرکزی را بداند.35

(نحوه گرفتن شرح حال  در زنان باردار را  شرح دهد.36  

وضیح (معاینات فیزیکی  و آزمایشات الزم در طی اولین ویزیت و سایر ویزیت های بعدی مراقبت های بارداری را ت37

 دهد.

 (فواید و علل سونوگرافی در تریمسترهای مختلف بارداری را شرح دهد.32

ی را براساس سن حاملگی شرح دهد.(ویزیت های بعدی مراقبتهای باردار39  

  .کنید بیان را آن اهمیت و کرده تعریف را بارداری دوران های (مراقبت04

  .ببرید نام را بارداری معمول های مراقبت (دفعات03

 .دهید شرح را بارداری دوران الزم بهداشتی های (آموزش08

 (نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح را بداند.03
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 ه های پیامبر اسالم را در مورد بهداشت بداند.(توصی00

 (تغذیه زمان بارداری در آداب اسالمی را بداند.05

 

 :حیطه عاطفی 

 .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

 پانل PBL  نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/  تصویر/ عکس  وایت بورد  پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیسایر مواد و وسایل آموزشی:  

 رگزاری آموزشمکان ب

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 
Skill 

Lab 
درمانگاه/ 

 بخش بالینی

عرصه 

 بهداشت
 جامعه



6 
 

 سایر مکان های آموزشی:  

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 یزشرکت در  کوئ -شرکت در پرسش و پاسخ –موضوع  تدریس مطالعه کتب مرتبط با 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

حضور به موقع در کالس، شرکت فعال و پویا در مباحث آموزشی، طرح سؤال ، انجام به موقع و مناسب تکالیف آموزشی تعیین شده، ارائۀ 

  انتقاد و پیشنهاد جهت ارتقاء کیفیت تدریس

 : ازهامج

  محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی

 

 8432بارداری و زایمان ویلیامز -

 درسنامه مامایی میلز -

 اصول مهارت های بالینی مامایی)فرزانه گلبنی(

 زشیابیروش ار

 گسترده پاسخ
 

 کوته پاسخ
 

 چند گزینه ای
 

 جورکردنی
 

 صحیح / غلط
 

 مصاحبه چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS Clinical Work 

Sampling 
Log Book 4 364 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 .....،  نمره،  عملی:  ........... (20.... نمره: نظری .....20.......) از .بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره ... نمره2تکالیف کالسی: ... حضور و مشارکت فعال: ..... نمره

 ... نمره16امتحان پایان ترم/ دوره:  .. امتحان میان ترم/ دوره: ..... نمره .. نمره2کوئیز: ...
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 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 تاریخ مدرس عنوان جلسه  جلسه

3 
 37/6/99 خانم محبی جفت و هورمون های جفتی

8 
 80/6/99 خانم محبی تغییرات فیزیولوژیک در بارداری

3 
 89/6/99 خانم محبی تغییرات فیزیولوژیک در بارداری

0 

در  ف شاخص های بهداشتتی تعاری -تعریف علم مامایی -جایگاه ماما

 مامایی

 33/6/99 خانم رستگاری

5 
 5/7/99 خانم رستگاری اناتومی دستگاه تناسلی

6 
 7/7/99 خانم رستگاری آناتومی دستگاه تناسلی

 38/7/99 خانم رستگاری سیکل قاعدگی  دستگاه تناسلی و  فیزیولوژی  7

2 
 30/7/99 ریخانم رستگا سیکل قاعدگیدستگاه تناسلی و  فیزیولوژی 

 39/7/99 خانم رستگاری مشاوره قبل از بارداری 9

 83/7/99 خانم محبی مراقبت های پری ناتال 34

 86/7/99 خانم محبی مراقبت های پری ناتال 33

38 

بهداشت عمومی و شکایات و ناراحتی های بارداری و وزن گیری در 

 بارداری

 82/7/99 خانم جعفری

 3/2/99 خانم جعفری ون، جفت و...تغییرات دسیدوا، آمنی 33

 5/2/99 خانم جعفری تغییرات دسیدوا، آمنیون، جفت و... 30

35 
 34/2/99 خانم جعفری رشد و تکامل جنین و انتقال مواد از جنین به جفت

36 
 38/2/99 خانم جعفری آموزش و کالش های آمادگی و خوشایندسازی بارداری و زایمان

37 
 37/2/99 خانم جعفری هداشت زمان لقاح و دوران باردارینظر اسالم در مورد ب



9 
 

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 مالحظات عنوان جلسه  جلسه

3   

8   

3   

0   

5   

6   

7   

2   

9   

34   

33   

38   

33   

30   

35   

36   

37   

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،*توجه: تاریخ شروع و 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


