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 :)در طول درس، نحوه تشخیص، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداری ها و  مقدمه)شرح درس

 زایمانهای غیرطبیعی تدریس می گردد.
 

 :مراقبتها، روش های مراحل زایمانی، فرآیند فیزیولوژیك زایمان، کسب دانش کافی در مورد  هدف کلی

 دارویی و غیر دارویی کاهش درد زایمان
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 .بيان نمايدرا مراحل مختلف وضع حمل  .1

 دهد. توضيحفيزيولوژی مراحل مختلف وضع حمل را  .2

 وضع و قرار جنين در رحم را شرح دهد. .3

 ره و انجام مراقبتهای الزم مرحله اول زايمان را شرح دهد.تعريف، تشخيص، ادا .4

 .(، تجويز داروها و ثبت نحوه پيشرفت زايمان را تشريح کندينتوس یالقاء با اکس يوتومی،اداره فعال زايمان )آمن .5

 تئوری درد و مكانيسم آن را بيان نمايد. .6

 روش های غير دارويی کاهش درد را توضيح دهد. .7

 هش درد را توضيح دهد.روش های دارويی کا .8

 ارزيابی جنين حين زايمان را توضيح دهد. .9

 .تعريف، تشخيص، اداره و انجام مراقبتهای الزم مرحله دوم زايمان را شرح دهد .11

 .ارزيابی و مراقبتهای فوری و مراقبت های معمول از نوزاد را بيان نمايد .11

 تعريف و نحوه اداره ديستوشی شانه را شرح دهد. .12

 اداره و انجام مراقبتهای الزم مرحله سوم زايمان را شرح دهد. تعريف، تشخيص، .13

 تعريف، تشخيص، اداره و انجام مراقبتهای الزم مرحله چهارم زايمان را شرح دهد. .14

 .مراکز تولد و چگونگی عملكرد ماما در اين مراکز را شرح دهد .15

 .زايمان در منزل را تعريف و امكانات و مالحظات الزم را بيان نمايد .16

 واحد نظری                       2 تعداد و نوع واحد:              2 بارداری و زایماننام درس: 

        کارشناسی ماماییرشته و مقطع تحصیلی:                             1بارداری و زایمان   دروس پیش نیاز:

   گروه آموزشی:مامایی                                                                                   دانشکده:پرستاری و مامایی

                   4ترم صیلی:  ترم تح     سرکار خانم حسینی نام مدرس:

 99-99سال تحصیلی:

                  پردیس دانشگاهمحل تشکیل کالس:          دقیقه ای 99جلسه  16 تعداد جلسات:

       16-19روز و ساعت برگزاری کالس:چهارشنبه 
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 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  کنفرانس □          سخنرانی            کارگاه □    بحث در گروههای کوچك    □           یگروه بحث

               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آموزشی
 غیره □
 

 وایت بورد، اسالید: وسایل کمک آموزشی 
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

 
 حضور منظم و فعال در کالس  .1

 انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات و منابع تعیین شده از قبل .2

 مشارکت فعال در امر پرسش و پاسخ و بحث های کالسی .3

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □تکوینی                   مرحله ای   :مراحل ارزشیابی

 درصد از نمره نهایی 5/2: حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 5/2: ، پرسش و پاسخانجام تکالیف کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 55: امتحان پایان ترم.
   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 


