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شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
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 : مشخصات درس   

 21 تعداد دانشجو   مامایی  گروه آموزشی  

 2 واحد تعداد  بارداری و زایمان طبیعی و غیر طبیعی عنوان درس 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
30/11 – 9/4 

 10-8به چهارشن    جلسات روز و ساعت  1401-1400 دوم نیمسال تحصیلی  

   دروس پیش نیاز مریم فیروزآبادی  مدرس/مدرسین درس 
تشریح ، فیزیولوژی، ایمنی 

 شناسی
 مسئول درس 

 اریبرگزمحل  - کی( )دروس اشترا
 کالس

 نظری  )نظری/عملی( واحد نوع 
برگزاری  ش رو

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 حضوری 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
 

گردد تا بتوانند در کار عملی از  می  ویان بیان جبرای دانش در این درس یهای مامای  لذا مفاهیم زایمان سخت و اورژانس ،به اهمیت بارداری و زایمان برای دانشجویان مامایی  توجهبا 

 . مند شوند  ورد نیاز این مباحث تخصصی بهرهمفاهیم تئوری و م
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. هداف کلی درس را کولوم رشته، هدف/ابا مراجعه به کوری

 
 غیر طبیعی  مادر و جنین در بارداری ها و زایمان های طبیعی و مراقبت از  کسب دانش کافی در مورد تشخیص، اداره و   -1

 آشنایی با روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد  -2

 

 

 

 روش تدریس:   

انتخاب    گیرانفرا  ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .نماییدمی  روش تدریسی در آموزش استفادهمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ◼ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ هی روش تدریس بحث گرو

 ☐ تیمی  بتنی بر کارش تدریس مور                              ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

  ◼ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیری،  یادگ -اددهیبه منظور تسهیل فرآیند ی 

     
 سایر موارد: ...       

 

 ◼ جزوه  ◼ پاورپوینت 
 ◼ کتاب  ◼       فیلم آموزشی      

 ◼         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ◼ تصویر  ◼ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ وتی ل صفای ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
 کالسحضور به موقع در  ▪

 مهیا کردن محیطی آرام برای استفاده از کالس   ▪

 مشارکت فعال در بحثها در کالس  ▪

 ث تدریس شده واالت مربوط به مباحسخگویی به برای پاس آمادگی در کالسها ▪
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 یابی فراگیران:  نحوه ارز

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 .مشخص کنید نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

ین اوعن ردیف  نمره/درصد  
ال در کالس در کالس و مشارکت در فع حضور 1  2 
 6 میان ترم  2
 12 پایان ترم  3
4   
5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای  ◼ ت تشریحی کوتاه پاسخ سئواال
 ◼ غلط -حسئواالت صحی  ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ◼ واالت شفاهی ئس
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ◼ سئواالت جور کردنی 

   ◼ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع می باشد.  ▪

 .به دنبال خواهد داشت ترم رانمره پایان  آموزش دانشکده و کسر  ع رسانی بهمجاز، اطال غیرغیبت  ▪

▪  

▪  

▪  
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 ن مدرس/ مدرسی ...بتواند شجو در پایان بایددانفتاری:  اهداف ر

آشنا شود.  مکانیسم زایمان طبیعی مکانیسم زایمان طبیعی  1 ، قرار، پرزانتاسیون و پوزیشن جنین و راههای تشخیص ارهقو 

.دهآن را توضیح د  

و دالئل انجام    دلئوپولد را توضیح دهنحوه انجام مانورهای 

. دهر کدام را درك نمای   

. را شرح دهد زایمان ل بالینیاحمر  

مراحل مختلف را توضیح دهد. نحوه ی اداره ی زایمان در   

 

 

بادیفیروزآ  

آشنا شود. مانیپارگی های مجرای زای  مانی پارگی های مجرای زای  2 را بشناسد.  پارگی های مجرای زایمانی انواع   

اقدامات الزم در صورت وقوع پارگی های زایمانی را شرح 

 دهد. 

. 

بادیفیروزآ  

نمایش  ، تعریف دیستوشی زایمان، علل آن  3

 های غیرطبیعی

انواع دیستوشی زایمانی آشنا شود.   دیستوشی زایمانی را شرح دهد.  علل 

  انواع پوزیشن ها ونمایش های غیر طبیعی جنین و اداره

 . زایمان آنها را بیان کند

 را برای روش زایمان واژینال و تغییر پوزیشن در حین زایمان

 .دتوضیح ده ای زایمان رابرطرف شدن دیستوشی ه

 

بادیفیروزآ  

، اختالالت  تنگی لگن ) یعیرطبیغ  مانیزا 4

 کانال زایمانی( 

انواع اختالالت کانال زایمانی آشنا شود.   انواع تنگی لکن را شرح دهد.  

 .بیان کندعوارض مادری و جنینی تنگی لگن را 

  اریهای لگن و کانال زایمانی دیستوشی زایمانی ناشی از ناهنج

بادیفیروزآ  
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 .درا توصیف نمای

را برای  روش زایمان واژینال و تغییر پوزیشن در حین زایمان

 .دتوضیح ده برطرف شدن دیستوشی های زایمان را

 

ل نیروهای  دیستوشی زایمان در اثر اختال 5

اداره و درمان  رحمی و  

آشنا شود.اختالالت عملکرد رحم  را  انقباضات غیر طبیعی رحم مانی ناشی ازدیستوشی زای 

 . توصیف نمایند 

آگمنتیشن و اینداکشن را برای برطرف شدن حوه ی انجام ن

 توضیح دهد دیستوشی های زایمان را 

لیبر را  های القاء و تحریکها و کنتراندیکاسیوناندیکاسیون

 نام ببرد 

 نحوه آماده سازی سرویکس را توضیح دهد 

 لقا و تحریک لیبر را شرح دهدهای زمان امراقبت

بادیفیروزآ  

آشنا شود. اختالالت حجم مایع آمنیون اختالالت حجم مایع آمنیون 6  اختالالت حجم مایع آمنیون را تشریح نماید. انواع  

را  ختالالت حجم مایع آمنیونااقدامات درمانی در مواجهه با 

 توضیح دهد. 

بادیفیروزآ  

رداریاختالالت هایپرتانسیو در با 7 آشنا شود. اختالالت هایپرتانسیو در بارداری  فیزیوپاتولوژی و علل و انواع هیپرتانسیون در بارداری را   

 تشریح نماید. 

 شاخص های شدت پره اکالمپسی را توضیح دهد

 عوامل خطر پره اکالمپسی و اکالمپسی را توضیح دهد

 

بادیفیروزآ  

آشنا شود. هایپرتانسیو در بارداری اختالالت اختالالت هایپرتانسیو در بارداری 8 اقدامات پیشگیرانه و درمانی هیپرتانسیون در بارداری را بیان  

 نماید. 

 . عواقب طوالنی مدت فشارخون شدید بارداری را توضیح دهد

های  های بعدی را در خانمنحوه مشاوره در مورد حاملگی

 دهد  مبتال به هیپرتانسیون بارداری توضیح

بادیفیروزآ  
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بادیفیروزآ امتحان میان ترم امتحان میان ترم امتحان میان ترم 9  

آشنا شود. روش های بررسی سالمت جنین روش های بررسی سالمت جنین 10 الگوهای طبیعی و غیر طبیعی ضربان قلب جنین را بداند و   

 توضیح دهد. 

 علل ایجاد الگوهای غیر طبیعی ضربان قلب جنین را بداند. 

ارز توضیح اندیکاسیونهای  را  لیبر  شروع  از  قبل  جنین  یابی 

 . هدد

NSTیک  را تفسیر نماید.   

بادیفیروزآ  

فیزیولوژی دوره ی نفاس و مراقبتهای آن آشنا  نفاس 11

 شود.

 .ژیک دورة پرپریوم را شرح دهدوزیولهای بالینی و فی  جنبه

 مراقبتها و ورزشهای دوره پرپریوم را بیان نماید 

بادیفیروزآ  

یعوارض نفاس 12 درمان عفونت پس از زایمان و اختالالت علل و عالئم و نحوه  عوارض نفاسی آشنا شود.  

 ترومبوامبولیک را توضیح دهد

 عوامل مستعد کننده موربیدیته نفاسی را شرح دهد

 

بادیفیروزآ  

ز زایمانخونریزی های پس ا 13 آشنا شود. ز زایمانخونریزی های پس ا   ام ببرد علل خونریزی پس از زایمان را ن 

درمان انواع خونریزی بعد از زایمان را با توجه به  

 علل آن توضیح دهد 

بادیفیروزآ  

، وارونگی رحم  فوریتهای زایمانی نظیر پارگی رحم  فوریت های زایمان 14

پروالپس رحم آشنا شود. و   

 

 .عوامل مؤثر بر پارگی رحم را نام ببرد

 علل وارونگی رحم و درمان آن را توضیح دهد

   پروالپس رحم را شرح دهد. اداره ه ینحو

بادیفیروزآ  

آشنا شود  زایمان فیزیولوژیک زایمان فیزیولوژیک  15 . دینما فیرا تعر و عوامل مؤثر بر آن  کیولوزیزیف مانیزا  بادیفیروزآ   

کاهش درد   دارویی و غیر دارویی روش های روش های کاهش درد زایمان  16

آشنا شود. زایمان  

کاهش درد را   ییدارو ریو غ  یی دارو یش هاد و رودر یتئور

. دی نما انیشناخته و ب  

بادیفیروزآ  
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