
  

 سبزوار پزشکی علومتوسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

   3و 2و 1 بارداری و زایماندروس پیش نیاز:            تئوری         1تعداد و نوع واحد:                      4بارداری و زایمان نام درس:  

               8ت: تعداد جلسا                         دانشکده:  پرستاری و مامایی                           کارشناسی       - ماماییرشته و مقطع تحصیلی:   

            دومترم تحصیلی:                                    فروغ السادات مرتضوی    نام مدرس:                                       ماماییگروه آموزشی:   

تااریخ پایاان تارم:                                         1/1214449   تاریخ شروع ترم:                                1444-1441سال تحصیلی:     

34/3/1441   

 

                                                                                         

 :)ت انان در دوره های خطیر زندگی ارتقا سالمت مادران و نوزادان کشور در گرو شناخت عوامل تهدید کننده سالم  مقدمه )شرح درس

با ارائه آموزش های ضروری به زنان باردار میتوانند تاثیرگذار باشند و  ماماییمانند بارداری و زایمان میباشد. در این راستا دانشجویان 

  لذا ضروریست دانش الزم در این زمینه را فراگیرند.

 هدف کلی :

 طربارداری های پرخو مدیریت عوارض و  طربارداری های پرخکسب آگاهی در مورد  

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

 از دانشجویان انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند:          

 زایمانهای سخت ناشی از قرار و نمایش ناجور جنین را توضیح دهد .1

 ام ببردانواع روشهای القای لیبر و تقویت درد را ن .2

 اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونهای اینداکشن را نام ببرد .3

 مرگ داخل رحمی جنین را تعریف کند و تدابیر پرستاری را شرح دهد .4

 اندیکاسیونهای زایمان با اسباب را نام ببرد و شرایط مناسب برای انجام فورسپس و واکئوم را نام ببرد .5

 زجر جنین و علل آن را شرح دهد .6

 آسیبهای زایمانی در نوزاد را نام ببرد و چگونگی تشخیص نوع آسیب را شرح دهد .7

 را شرح دهد پره ترم لیبر و پارگی رودرس پرده ها .8

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

 وزشیکارگاه آم□بحث در گروههای کوچک        □      بحث گروهی          □             کنفرانس □سخنرانی           □* 

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □                
   

 

  :وایت برد، ماژیک، اسالید و فیلم ,…وسایل کمک آموزشی 

 :شرکت در بحث، آماده کردن کنفرانس مرتبط با موضوع درس……… وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 

 جو:نحوه ارزشیابی دانش 

 



  

 سبزوار پزشکی علومتوسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

  □تکوینی                              *□مرحله ای               ارزشیابی:                 

 .........................درصد از نمره نهایی%5حضور و غیاب................

 .......درصد از نمره نهایی  %14فعالیت کالسی و انجام تکالیف........

 ..............................درصد از نمره نهاییامتحان میان ترم.......

 ..............درصد از نمره نهایی%85امتحان پایان ترم.......................

 

  جور کردنی □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □تشریحی           □شفاهی          □نوع امتحان میان ترم:    

 جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             *تشریحی           *     شفاهی     □پایان ترم:    نوع امتحان  

  

  منابع:    

  8102ویلیامز           ……………………………………………………………………… 

 

 


