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 دورهفرم طرح 

                                                                                                                                                                            
 3بارداری و زایمان :  نام درس

–)نظري 2تعداد واحد: 

              (تخصصي

 ماماییشته تحصیلی: ر

 

مقطع تحصیلی 

 دانشجویان: 
 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 ساختمان کالسها

 مدرس: 

اکرم اشرفی 
 زاوه

 1397-98تحصیلی  اولنیمسال 

 

 :هدف کلی درس
شناخت  افزايش دانش فراگير در و هم چنين نشناخت کامل موارد غير طبيعي در زايما، تشخيص بارداريهاي غير طبيعي و پيش بيني نوع زايمانکسب دانش د رمورد چگونگي -

 ميباشد.فوريتهاي مامايي 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه جوتکالیف دانش

1 24/6/1398 

آشننننننننایی 

بافشنننننارخون 
 حاملگی

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
 نواع فشارخون در حاملگي را شرح دهدا .1

 پره اکالمپسي را تعريف کند. .2

 .بيان کندئم پره اکالمپسي را الع .3

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 تي/عاطفيشناخ

 سخنراني
پاسخ به سواالت و 
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پاورپوينت

 مقاله

پمفلت   

ويدئو 

-پروژکتور

 وايت برد

120 
 دقيقه

مشارکت در کالس 

 وارونه

 آغازين

 تکويني.پرسش و  120ويدئو پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي دانشجو بتو اند:شننننننننایی آ 1/7/98 2

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای باحثهتواند شامل: سخنرانی، میادگیری می –روش یاددهی   


تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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بافشنننننارخون 
 )ادامه(حاملگی

 حیطه شناختی:
 .پره اکالمپسي را بيان کنداتيولوژي ايجادکننده  .1

 .پره اکالمپسي را بيان کند پاتوژنز .2

 پاتوفيزيولوژي پره اکالمپسي را شرح دهد. .3

 
 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند
 

 بارش افکار .
 کالس وارونه

 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

-پروژکتور

 وايت برد

 پاورپوينت

 مقاله

پمفلت   

پاسخ.کنفرانس  دقيقه

دانشجويان.مشارکت 

 در کالس وارونه

3 8/7/98 

آشننننننننایی 

بافشنننننارخون 
 )ادامه(حاملگی

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 تشخيص فشارخون بارداري را توضيح دهد  .1

ي ر ا توضیيح  پيشگيري و پيش بينیي ره اکالمپسی   .2
 .دهد

   .درمان پره اکالمپسي و اکالمپسي ر ا توضيح دهد .3

 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند
 

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پاورپوينت

 مقاله

پمفلت   

ويدئو 

-کتورپروژ

 وايت برد
120 
 دقيقه

.پرسش و 

پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 

 در کالس وارونه

 تکويني

4 15/7/98 

آشنایی با منوارد  
اسنننننتفاده از 

فورسننننن   و 

 واکیوم

 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

انواع فورسپس گذاري را بر حسب جايگاه سر چنين در  .1
 .لگن تعريف نمايد 

ي و گذاشتن واکيوم را شرايط انجام فورسپس گذار .2
 ليست نمايد

تکنيك صحيح گذاشتن فورسپس و واکيوم را شرح  .3

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 نمايش
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پاورپوينت
 مقاله

 پمفلت 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 کوينيت در کالس وارونه
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 دهد
 موانع انجام فورسپس گذاري و واکيوم را بيان نمايد .4
عوارض استفاده از فورسپس و واکيوم در مادر وجنين  .5

 را توضيح دهد
 .مزايا و معايب فورسپس و واکيوم را باهم مقايسه کند .6

 حیطه عاطفی:
 و دقت به درس گوش دهدبا عالقه 

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند
  

5 22/7/98 

عنا   الکسب اط
در مورد زایمنان  

دیننننننررس و 
 الزممراقبتهای 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 زايمان ديررس را تعريف نمايد و شيوع آن را ذکر نمايد .1
 عوامل مساعد کننده زايمان ديررس را برشمرد .2
 عوارض زايمان ديررس را در جنين و نوزاد شرح دهد .3
 .عريف نمايد سندرم پست مچوريتي را ت .4
 زايمان ديررس را شرح دهد مديريت .5
از جنين ونوزاد هنگام ليبر و زايمان را  الزممراقبتهاي  .6

 .شرح دهد 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

  در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني

 حل مسئله
 ئه يارا

Reviewarticle 

 پاورپوينت
 مقاله

 پمفلت 
ويدئو 
 -پروژکتور

ماژيك و 
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

6 29/7/98 

اننننننننننوا  
در ا هدیستوشننی

 حین لیبر

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
  :دانشجودرپايان جلسه بايد قادرباشد

 خت را تعريف کند زايمان س .1

 انواع وشايع ترين علل را شرح دهد  .2

 شرح دهدرا اختالالت درپيشرفت زايمان  .3

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد
 پاورپوينت

 مقاله
 پمفلت 

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 تکويني در کالس وارونه
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اختالالت فازنهفته مرحله اول )طوالني شدن ورکود  .4

 .شرح دهد را(ومرحله دوم 

انواع اختالالت عمل رحمي هيپرتونيك وهيپرتونيك را  .5

 شرح دهيد

 اختالالت ديگر شامل علل زورزدن ناکافي مادررا .6

 توضيح دهد.

 .  درمان اختالالت درمراحل مختلف راتوضيح دهد .7

 نگي هاي لگن راشرح دهدتانواع  .8

عوارض ناشي از ديستوشياي بافت سوخت راشرح دهد  .9

. 

 پارتوگراف راتوضيح دهد .10

اختالالت عملکرد مختلف را در روي پارتوگراف  .11

 تشخيص دهد

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 وهي فعاالنه مشارکت کنددر بحث گر
 

7 13/7/98 

اننننننننننوا  
در ا هدیستوشننی

 )ادامه( ین لیبرح

 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

اکسي پوت خلفي وعرضي ناپايدار )پوزيشن هاي ناجور -1

 ( را شرح دهد 

 علل ايجاد پوزيشن هاي معيوب را توضيح دهد -2

نحوه انجام زايمان را درپوزيشن هاي معيوب راتوضيح  -3

 دهد

پوزيشن هاي معيوب را نام  انجام زايمان در نحوه ي  -4

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
 بارش افکار .
 سخنراني
 فيدبك
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پاورپوينت
 مقاله 

 پمفلت
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني
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 ببرد

هاي معيوب شامل نمايش صورت ، ابرو ، شانه  نمايش -5

 ونمايش مرکب وانواع نمايش را شرح دهد.

علل ايجاد نمايش هاي معيوب را درهرمورد جداگانه  -6

 شرح دهد

نمايشهاي معيوب را  يك از هر نحوه انجام زايمان در -7

 شرح دهد

 عوارش ناشي از نمايش هاي معيوب راتوضيح دهد . -8

 حیطه عاطفی:
 قت به درس گوش دهدبا عالقه و د

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

8 20/7/98 

آشننننایی بنننا  
ناهنحاریهننننای 

 ها  جفت و پرده

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
 .مشخصات جفت و بند ناف طبيعي را شرح دهد  -1
 انواع جفت را نام ببرد -2
 جفتهاي غير طبيعي رابيان کند.عوارض  -3

 عوارض بند ناف غير طبيعي را توضيح دهد. -4
 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 ي فعاالنه مشارکت کنددر بحث گروه

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 120 وايت برد

 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

9 27/7/98 

 آشننننایی بنننا 
 روشننهای القننای

 زایمان

 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
 القا و تقويت رايماني را تعريف نمايد -1

 مواردلزوم القاء در ليبر را توضيح دهد -2

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني
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موارد منع استفاده از روشهاي مختلف القا را توضيح  -3

 دهيد

 اهميت القاء در ليبر را شرح دهد. -4
 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 ارائه ي
Reviewarticle 

-پروژکتور
 وايت برد

10 4/8/98 

 آشننننایی بنننا 

وشننهای القننای ر
 زایمان)ادامه(

 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 روشهاي مختلف القاء را بيان کند -5

موارد استفاده از روشهاي مختلف القا رابا توجه به  -6

 کيس مربوطه توضيح دهيد

 مراقبتهاي الزم درانواع روشهاي اينداکشن را شرح دهد -7

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 گروهي فعاالنه مشارکت کنددر بحث 

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

11 11/8/98 

آشنایی با علنل  
ما در بارداری ترو

 و مراقبتهای آن

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 علل تروما در بارداري را بيان نمايد. -1
 را شرح دهد.عوارض تروما در بارداري  -2
 مديريت اعتياد در بارداري را توضيح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

اسخ به سواالت و پ شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

12 18/8/98 
اعتینننننناد در 

 بارداری

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 تعريف کند اعتياد را -1

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه

 پمفلت
 پوينتپاور 

 مقاله 

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 تکويني
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 اعتياد در بارداري را بيان نمايد.عوارض  -2
 مديريت اعتياد در بارداري را شرح دهد. -3

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

 در کالس وارونه

13 25/8/98 
استفراغ شندید  

 بارداری  

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 استفراغ شديد بارداري را تعريف کند
 استفراغ شديد بارداري را بيان نمايد.عوارض 

 راغ شديد بارداري را توضيح دهد.درمان استف

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

.پرسش و 
اسخ.کنفرانس پ

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

14 2/9/98 
خونریزیهننننای 

 زایمانی

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 خونريزي زودرس پس از زايمان را تعريف کند -1

 خونريزي زودرس پس از زايمان را تشخيص دهد -2

 اتوني رحمي را تشخيص دهد -3

 ريسك فاکتورهاي اتوني رحمي را نام ببرد -4

  .ن وپيشگيري اتوني رحمي را شرح دهددرما -5

 داروهاي يوتروتونيك را در روند درمان اتوني بکار برد -6

 .خونريزي مرحله سوم زايمان را تشخيص دهد -7

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 رانيسخن

 ارائه ي
Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 120 وايت برد

 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني

15 9/9/98 
خونریزیهننننای 

 زایمانی)ادامه(
 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 پمفلت
 پاورپوينت 

120 
 دقيقه

.پرسش و 
پاسخ.کنفرانس 

 تکويني
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 .اقدامات درماني در وارونگي رحمي را انجام دهد -1

 .راه هاي پيشگيري از وارونگي رحمي را نام ببرد -2

 انواع چسبندگي هاي غير طبيعي جفت را نام ببرد -3

 خونريزي ديررس پس از زايمان را تعريف کند -4

 خونريزي ديررس پس از زايمان را تشخيص دهد  -5

اقدامات درماني را در خونريزي ديررس پس از زايمان  -6

 .را بيان کند
 

 حیطه عاطفی:

 قت به درس گوش دهدبا عالقه و د

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

16 16/9/98 
خونریزیهننننای 

 زایمانی)ادامه(

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
 .جفت سر راهي را تعريف کند .1

 .انواع جفت سرراهي را نام برد .2

  .ئم باليني جفت سر راهي را نام ببردالع .3

  .ريسك فاکتورهاي جفت سرراهي را نام ببرد .4

 .را انجام دهد مراقبت هاي مربوط به جفت سر راهي  .5

 .را تعريف کندکولمان جفت د .6

 .انواع دکولمان جفت را نام برد .7

  .ئم باليني دکولمان جفت را نام ببردالع .8

 .ريسك فاکتورهاي دکولمان جفت را نام ببرد  .9

 .درمان جفت سر راهي و دکولمان جفت را شرح دهد .10

 .تشخيص افتراقي جفت سر راهي را نام ببرد .11

 .تشخيص افتراقي دکولمان جفت را نام برد .12

 .مربوط به دکولمان جفت را انجام دهدمراقبت هاي  .13
 

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار .کالس 

 وارونه
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

 پمفلت
 پاورپوينت 

 مقاله 
ويدئو 
-پروژکتور
 وايت برد

120 
 دقيقه

ش و .پرس
پاسخ.کنفرانس 

دانشجويان.مشارکت 
 در کالس وارونه

 تکويني



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

17 23/9/98 

جمع بندی کلی 
مطالب و رفع 

 مشکل

 دانشجویان بتوانند :
 حیطه شناختی:

 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضيح جامعي بدهد. -1

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نمايد. -2

ه خوبي درک کرده هدف از ارائه اين واحد درسي را ب -3

 .باشد
 با انگيزه و اشتياق در امتحان پايان ترم شرکت کند.

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 90  و پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ ، 
حل مسائل داده 

 شده
 پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. تحان پايان ترم محاسبه ميمانده در ام% باقي80% کل نمره با استفاده از کوئيز و 20ارزشيابي به صورت کتبي که 

                      آزمون پايان ترم     /آزمون ميان ترم    /   ارايه کنفرانس    / ارايه مقاله

 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پايان ترم
  % کل نمره20  کوئيز و تکاليف درسي
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