
 

 )اصفهان(دانطگاه آزاد اسالمی واحذ خوراسگان

 دانطکذه پرستاری و مامایی

 
  3بارداری و زایمان  : طرح درس

 :               سال تحصیلی : ًین سال

         ًظریًَع درس :                                                            3بارداری و زایمان ًام درس :  

     3ٍاحذ:

                    یک ضٌبِ ّا   11-11ٍ  ضٌبِ ّا  8-10:   برگساری ساعت 

 داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى)اصفْاى(: برگساری  هحل

 1ترم :  هاهایی                                                                کارضٌاسیرضتِ :  

                  هْسا السادات هَسَی استاد درس :

 ّذف کلی :

  عَارض زایواًی از قبیل ّیپرتاًسیَى حاهلگی، خًَریسی ّای زایواًی، رٍش ّای ارزیابی سالهت جٌیي، آضٌایی کاهل با ٍ

 دیستَضی )لیبر غیر طبیعی( ، زایواى با رٍش ّای ابساری ، ًوایص بریچ ٍ زایواى سساریي ّوچٌیي 

 

 :هرحلِ ای اّذاف

 

  ّیپرتاًسیَى حاهلگی، پاتَفیسیَلَشی،پیطگیری،تطخیص ٍ درهاى اًَاع ّیپرتاًسیَى حاهلگی تعاریف ٍ اًَاعآضٌایی با 

 

  اًَاع خًَریسی زایواًی)دکَلواى، جفت سرراّی،خًَریسی پس از زایواى( ،اتیَلَزی ٍ عَاهل ّوراُ، تطخیص ٍ آضٌایی با

 درهاى اًَاع آى 

 

 

  آضٌایی با ( رٍش ّای ارزیابی سالهت جٌیيTSN,TCN,PBBاّویت ٍ چگًَگی کاربرد آى ّا ) 

 

  تَضی ضاًِ ٍ چگًَگی لیبر غیر طبیعی،اختالالت ًیرٍ ّای خارج کٌٌذُ جٌیي، عذم تٌاسب جٌیٌی، لگٌی،دیسآضٌایی با

 برخَرد با آى

 

 

  ًَگی کاربرد آى ّا ٍ هَربیذیتِ ًاضی از آىزایواى با رٍش ّای ابساری)فَرسپس ٍ ٍاکیَم( ، چگآضٌایی با 

 

  عَارض، پیص آگْی ٍ تکٌیک ّای زایواى بریچ ًوایص بریچ،آضٌایی با 

 

 

 هراقبت ّای بعذ از آى ٍ اًذیکاسیَى ّای زایواى طبیعی بِ دًبال زایواى سساریي، ٍ ّیسترکتَهی آضٌایی با زایواى سساریي 

 

 



  
 سخنرانی ته همراه پرسص و پاسخ، یادگیری مطارکتی  روش تذریس :

 

 تخته سفیذ، ضفاف نما، کتاب، ویذئو پروشکتور وسایل کمک آموزضی :

 

 فعالیت ها و تکالیف دانطجویان :

 و پاسخ ، کنفرانس دانطجویی، تحث گروهی و پرسص  (self-study)  و یا معرفی مناتع ته دانطجو (tuo dnaHمطالة تا دادن )مطالعه تعضی 

 

 نحوه ارزضیاتی :

 

 ساعت تاریخ نمره روش
حضور فعال در کالس و نتایج 

 یادگیری مطارکتی

   

    کنفرانس دانطجویی

    آزمون میان دوره 

    آزمون پایان دوره

 

 

 ثع :من

  تارداری و زایمان ویلیامس ویراست تیست و سوم انتطارات گلثان ترجمه دکتر تهرام قاضی جهانی و همکاران 

 


