
 به نام خدا 

 (دانشکده پرستاری مامایی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 کارشناسی مامایی

 ماماییگروه آموزشی 

                                        :                       لسٍم ( )کذ درس در غَرتضوارُ درس                                          4بارداری ٍ زایواى        ػٌَاى درس:

      کارضٌاسی هاهایی 6ترم :  رضتِ ،هقطغ ٍ ترم داًطجَ                           1ذتؼذاد ٍاح          ًظری   :درسًَع 

           هحبَبِ اسذیهسٍَل درس:                                     ًفر 53تؼذاد داًطجَیاى :     

 5 3534555:هسٍَل درس  تلفي تواس                                           اسذی سرکار خاًن     اساهی هذرسیي:   

           email: mahboobehasadi@rocketmail.com             ّاضٌبِ  :ساػات حضَر در دفتر

      

 شرح درس:

آشٌا شًَذ تا بتَاًٌذ در شغل آتی  هربَط بِ رشتِ هاهاییههارتهای علَم ٍ ا در دٍرُ تخصصی کارشٌاسی هاهایی، داًشجَیاى بایذ ب

 خَد از آى استفادُ ًوایٌذ.

 اهداف کلی:

 شناختی:

 )پست ترم، پرُ ترم، اختالالت رشذ داخل رحن جٌیي، زایواى در هٌسل( 4هباحث بارداری ٍ زایواى  آضٌایی با

 عاطفی:

 ی ّر چِ بیطتر هباحث هاهاییػالقوٌذی ٍ ایجاد اًگیسُ برای یادگیر

 مهارتی:

 تَاًایی هذیریت ٍ تػوین گیری در ضرایط خاظ در هحیط ّای درهاًی

   اهداف رفتاری:

 : داًشجَیاى کالس قادر باشٌذ% 05 کالسدر پایاى 

o را بیاى کٌٌذ ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیيل پرُ ترم لیبرلػ 

o تَضیح دٌّذ رضذ جٌیي ، پست ترم ٍ اختالالتپاتَشًس پرُ ترم لیبر 

o را تطخیع دٌّذ ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیيػالین پرُ ترم لیبر 

o را ضرح دٌّذ ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیيپرُ ترم لیبر درهاى رٍش ّای 

o را برای خاًوْای باردار ضرح دٌّذ ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیيرٍضْای پیطگیری از پرُ ترم لیبر 

o ضرح دٌّذرا در لیبر  ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیياز بیواراى پرُ ترم لیبر رٍضْای هراقبت 

o  ُرا ًام ببرًذ. ، پست ترم ٍ اختالالت رضذ جٌیيپرُ ترم لیبرػَاهل پیص گَیی کٌٌذ 

o زایواى در هٌسل را ضرح ٌّذ. غحیح ضرایط 

o بتَاًٌذ هَارد کٌتراًذیکاسیَى زایواى در هٌسل را تطخیع دٌّذ 

o هراحل زایواى در هٌسل را بطَر غحیح ضرح دٌّذ 

 

 

  روش تدریس:

 ػوذتا بػَرت بحث گرٍّی، سخٌراًی ، پرسص ٍ پاسخ ،تذریس بِ ضیَُ  ّویاری گرٍّی



 روش ارزشیابی:

 ًورُ 1       در طَل دٍرُ)کَئیس، بحث گرٍّی( 

 ًور11ُپایاى دٍرُ          اهتحاى 

 ًورُ 1   در کالس ذُ در طَل ترماز هباحث تذریس ض کیس ریپَرتارایِ 

 کلیِ داًطجَیاى بایستی از هَضَع ّر جلسِ هطلغ بَدُ ٍ برای بحث گرٍّی دربارُ اى اهادُ باضٌذ 

 سَاالت اهتحاًات پایاى ترم بِ غَرت تستی ٍ تطریحی  خَاّذ بَد.

 سیاست ها و قوانین درس :

دقیقِ  قابل قبَل  15ذ. تاخیر حضَر در کالس حذاکثر برای غیبت غیر هجاز هطابق هقررات آهَزش برخَرد خَاّذ ض

 ایي غَرت غیبت هحسَب هیطَد. هی باضذ در غیر

 منابع:

 2010بارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس، ترجوِ بهرام قاضی جهاًی ، رٍشٌک قطبی -1

 1996درسٌاهِ هاهایی هیلس. ترجوِ افشیي شرٍخی . -2

 

 

 05-05دٍم سال سال:  ًیوسال تحػیلی ٍ                                       4: بارداری ٍ زایواى  ػٌَاى درس

 151کالس هکاى کالس :                                            15-1: ضٌبِ ّا زهاى کالس 

 درسزمان بندی  جدول

 هذرس هَضَع تاریخ ردیف

 اسذیخاًن  اشٌایی با هبحث پرُ ترم لیبر /12/11 1 .1

 اسذیخاًن  اشٌایی با هبحث پرُ ترم لیبر /26/11 2 .2

 اسذیخاًن  اشٌایی با هبحث پست ترم لیبر /10/12 3 .3

 اسذیخاًن  اشٌایی با هبحث پست ترم لیبر /24/12 4 .4

 اسذیخاًن  اشٌایی با هبحث اختالالت رشذ جٌیي در داخل رحن  /16/1 5 .5

 اسذیخاًن  جٌیي در داخل رحناشٌایی با هبحث اختالالت رشذ  /30/1 6 .6

 اسذی خاًن اشٌایی با هبحث زایواى در هٌسل /13/2 7 .7

 اسذیخاًن  ارائِ کیس ریپَرت داًشجَیاى /27/2 8 .8
 

 


