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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 زایمان و بارداری:  نام درس
4 

 واحد نظری 1تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی:

 ششمامایی ترم 

 تحصیلی دانشجویان: مقطع

 کارشناسی

 محل برگزاری:

 مبتنی بر وب

 مدرس:

 سیده عادله رحمانیان

 نیمسال تحصیلی:

 1400-1401نیمسال دوم تحصیلی 

 نام دانشکده:

 پرستاری مامایی
 مامایی گروه آموزشی:

 روز و ساعت برگزاری:

 12یک شنبه ساعت 

تلفن و روزهای تماس: 
52229202 

 آدرس دفتر:

پرستاری مامایی طبقه دانشکده 
 دوم، دفتر گروه مامایی

 آدرس ایمیل:

Rahmaniana1@thums.ac.ir 

 

 هدف کلی درس:

ارداری و نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری به ویژه زن باردار مبتال به بیماری های داخلی و جراحی و اثرات ان در بآشنایی با  (1

 زایمان و بالعکس.

 آشنایی با مشکالت و احتیاجات مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویت ها در جهت اجرای مراقبت های مربوطه (2

 آشنایی با کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زنان بارداربیمار و آسیب پذیر و فراهم آوردن کمک های پزشکی الزم در موارد لزوم (3

یت های حرفه ای، پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالمی به هنگام ارائه خدمات به منظور حفظ جان مادر و نوزاد و آشنایی با مسئولیت ها و محدود (4

 تامین سالمت ان ها
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو بتواند، تغییرات فیزیولوژیک اندام های مختلف در دوران بارداری را شرح دهد. (1

 یا غیر نرمال بودن هر یک از تغییرات را تشخیص دهد.دانشجو بتواند، نرمال  (2

 دانشجو بتواند، میزان تغییر نرمال مقادیر ازمایشگاهی در دوران بارداری را توضیح داده و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد. (3

 دانشجو بتواند، تغییرات فیزیولوژیک قلب در دوران بارداری را شرح دهد. (4

 زمن از هایپرتنشن بارداری و پره اکلمپسی را افتراق داده و نحوه مدیریت هر یک را بداند.دانشجو بتواند، هایپرتنشن م (5

 دانشجو بتواند، دیابت بارداری، نحوه تشخیص و درمان آن را توضیح دهد. (6

 دانشجو بتواند، اختالالت دستگاه ادراری، پیش اگهی و روش درمان را بیان نماید. (7

 رداری و باروری را توضیح  دهد.دانشجو بتواند، اثرات چاقی بر با (8

 دانشجو بتواند، مشکالت کبدی در بارداری، نحوه تشخیص و درمان هر یک را شرح دهد. (9

 دانشجو بتواند، مقادیر ازمایشگاهی مربوط به کم خونی در بارداری و نحوه مدیریت هر یک را تجزیه و تحلیل نماید. (10

  :منابع اصلی درس٭

 2018 گلبان انتشارات جهانی، قاضی بهرام دکتر ترجمه ویلیامز، زایمان و بارداری کتاب

 

  :درس یفرع منابع

 جزوات، فایل های پاورپوینت و پی دی اف مورد تدریس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 : سیتدر روش

 سخنرانی و پرسش و پاسخ

 

 ولیت های فراگیران:مسئ

 مطالعه مبحث هر جلسه (1

 مروری بر مباحث جلسه آینده (2

 بازه مشخص شدهدر انجام تکالیف به موقع  (3

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 10 بارم:                                       چک کردن پاسخ تکالیف انجام شده و امتحان میان ترمالف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(: 

 نمره 10 بارم:                                                                                                                                                  امتحان پایانیب( پایان دوره: 

 

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشجو درس حذف یا نمره کسر موجه غیر غیبت و مجاز حد از بیشتر غیبت صورت در 

 شته موجه دلیل که تاخیر یا غیبت صورت در شد دا شخص وی برای که تکلیفی انجام با  دیگری چیز هر یا پاورپوینت فایل مبحث، یک کردن اماده شامل میتواند که شود م

 .باشد

 

 1400-1401 نیمسال دوم       4بارداری و زایمان  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 مروری بر موضوع جلسه
خانم 

 رحمانیان
 1 8/11/1400 12 بارداری فیزیولوژیک تغییرات با آشنایی

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در قلبی های بیماری با آشنایی

12 
15/11/1400 2 

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در مزمن هایپرتنشن بیماری با آشنایی

12 
22/11/1400 3 

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در دیابت با آشنایی

12 
21/1/1400 4 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در ادراری دستگاه های بیماری با آشنایی

12 
28/1/1401 5 

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در کبد اختالالت با آشنایی

12 
11/1/1401 6 

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در خونی کم بیماری با آشنایی

12 
18/1/1401 7 

خانم  مروری بر موضوع جلسه

 رحمانیان
 بارداری در چاقی تاثیرات با آشنایی

12 
25/1/1401 8 

 

 بر اساس تاریخ اعالمی آموزش تاریخ امتحان پایان ترم:٭             29/1/1401  تاریخ امتحان میان ترم:     ٭

 

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 است الزامی ها کالس سر موقع به حضور. 

 است الزامی آنالین جلسات در منظم و فعال مشارکت. 

 شد خواهد لحاظ درس حذف یا نمره کسر موجه غیر تاخیر یا مجاز غیر غیبت صورت در. 

 گردد ارسال منبع ذکر با مشخص زمانی بازه در جلسه هر تکالیف. 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 گردد مطالعه مباحث جلسه هر در شرکت از قبل. 

 

 


