ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا

داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan
ﻧﺎم درس  :ﺑﺎرداری وزاﯾﻣﺎن  -٣ﺑﺎرداری وزاﯾﻣﺎن ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ
ﻧوع درس  :ﻧظری
ﺗﻌداد واﺣد  ٢ :واﺣد
ﻣدرس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۵-٩۶
دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز :ﺑﺎرداری وزاﯾﻣﺎن ١و٢
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٨:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٢٠ :
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ٧٫٣٠-١٠٫۴۵
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﻣﻌﯽ ﺑﺻری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ٩-١٩:٣٠
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/١٨ :
ﺷرح درس:
درطول درس ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص ,اداره و ﻣراﻗﺑت از ﻣﺎدروﺟﻧﯾن درﺑﺎردارﯾﮭﺎ وزاﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺗدرﯾس
ﻣﯽ ﮔردد.
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧواع اﺧﺗﻼﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب دﯾﺳﺗوﺷﯽ را ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﻓﺎز ﻧﮭﻔﺗﮫ طوﻻﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٣ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺑروز زاﯾﻣﺎن ﻏﯾر ﻣوﺛر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﻓﺎزﻓﻌﺎل طوﻻﻧﯽ ﺷده را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۵اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻣﻠﮑرد رﺣم )ھﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ و ھﯾﭘوﺗوﻧﯾﮏ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶اﺧﺗﻼﻻت ﻣرﺣﻠﮫ دوم زاﯾﻣﺎن ﺗﺷﺧﯾص دھد.
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ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

 -٧ﻋﻠل ﺑروزاﺧﺗﻼﻻت ﻋﻣﻠﮑردی رﺣم را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٢ :
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﻟﯾﺑر دﺷوار ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺗﻼﻻت وﺿﻌﯾت و ﻧﻣﺎﯾش ﺟﻧﯾن
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻋﻠل ﺑرﺋز ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺷرح دھد.
 -٢ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٣ﻣﮑﺎﻧﯾزم زاﯾﻣﺎن در ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺷرح دھد.
 -۴ﻋﻠل ﺑروز ﻧﻣﺎﯾش ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ان را ﺷرح دھد.
 -۵ﻋﻠل ﺑروز ﻧﻣﺎﯾش ﻋرﺿﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم زاﯾﻣﺎن ان را ﺷرح دھد.
 -۶ﻧﻣﺎﯾش ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﺻورت را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٧ﻋﻠل ﻧﻣﺎﯾش ﻣرﮐب را ﺷرح و ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھد.
 -٨ﻣداﺧﻼت ﻻزم در وﺿﻌﯾت اﮐﺳﯽ ﭘوت ﺧﻠﻔﯽ ﭘﺎﯾدار را ﺷرح دھد.
 -٩ﻣداﺧﻼت ﻻزم در وﺿﻌﯾت اﮐﺳﯽ ﭘوت ﻋرﺿﯽ ﭘﺎﯾدار را ﺷرح دھد.
 -١٠ﻋﻠل ﺑروز دﯾﺳﺗوﺷﯽ ﺷﺎﻧﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -١١ﻋوارض ﻣﺎدری و ﺟﻧﯾﻧﯽ دﯾﺳﺗوﺷﯽ ﺷﺎﻧﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -١٢اﻧواع ﻣﺎﻧورھﺎی ﻻزم را در دﯾﺳﺗوﺷﯾﮭﺎی ﺷﺎﻧﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -١٣دﯾﺳﺗوﺷﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ھﯾدرو ﺳﻔﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -١۴ﻋﻠل دﯾﺳﺗوﺷﯾﺎی ﺑﺎ ﻋﻠل ﺟﻧﯾﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﻟﯾﺑر دﺷوار ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
ﺗﻧﮕﯽ ورودی ﻟﮕن را ﺷرح دھد.
 -١ﻋوارض ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ورودی را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد و اﻧدازه ھﺎی ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣ﻋوارض ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﺧروﺟﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۵ﻋوارض ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﺧروﺟﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺟﻧﯾﻧﯽ_ﻟﮕﻧﯽ ) (CPDرا ﺷرح داده و راه ھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ان را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
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 -٧ﻋوارض ﻣﺎدری و ﺟﻧﯾﻧﯽ  CPDرا ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۴ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎرﺧون در ﺑﺎرداری
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎرﺧون در ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧواع اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎر ﺧون در ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد.
 -٢ﻓﺷﺎرﺧون ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٣ﭘره اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ ﺧﻔﯾف و ﺷدﯾد را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۴ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻻزم را در درﻣﺎن ﭘره اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ را اﻧﺟﺎم دھد.
 -۵اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻋﻼﺋم ﻣﺳﻣوﯾت ﺑﺎ داروی ﺳوﻟﻔﺎت ﻣﻧﯾزﯾوم را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٧اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﻣوارد ﻣﺳﻣوﯾت ﺑﺎ داروی ﺳوﻟﻔﺎت ﻣﻧﯾزﯾوم را اﻧﺟﺎم دھد.
 -٨ﻋوارض ﭘره اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ و اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ راﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵ :
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﺧوﻧﯽ درﺑﺎرداری
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﺧوﻧﯽ درﺑﺎرداری و ﭘﯾﺷﮕﯾری ازان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔروه ﺧوﻧﯽ  ABOرا ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺷرح دھد.
 -٢ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔروه ﺧوﻧﯽ  CDEرا ﺷرح دھد.
 -٣روش ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﭼﺎر اﯾزواﯾﻣوﻧﯾزاﺳﯾون را ﺷرح دھد.
 -۴ﻧﺣوه ﺑرﺧورد و اداره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری  RHدر ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵روش ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری  RHرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶ﺗﺳت ھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺧوﻧرﯾزی ﺟﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺎدر را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٧ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻧوزاد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾزواﯾﻣوﻧﯾزاﺳﯾون را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٨ﻧﺣوه ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺎدران دﭼﺎر اﯾزواﯾﻣوﻧﯾزاﺳﯾون را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
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روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۶ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :اﺧﺗﻼﻻت ﺣﺟم ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾون
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﺧﺗﻼﻻت ﺣﺟم ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾون
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس و ﭘﻠﯽ ھﯾدراﻣﻧﯾوس را ﺷرح دھد.
 -٢ﻋﻠل ﺑروز اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس زودرس و دﯾررس را ﺷرح دھد.
 -٣ﻋوارض اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس و درﻣﺎن ان را ﺷرح دھد.
 -۴ﭘﻠﯽ ھﯾدراﻣﻧﯾوس را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۵درﻣﺎن ﭘﻠﯽ ھﯾدراﻣﻧﯾوس را ﺷرح دھد.
 -۶ﻋوارض ﻣﺎدری و ﺟﻧﯾﻧﯽ ﭘﻠﯽ ھﯾدراﻣﻧﯾوس را ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ٧:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ان
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺣرﯾﮏ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ھدف از اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن راﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
 -٢ھدف از ﺗﻘوﯾت زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣ﻣوارد ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٤ﺳﯾﺳﺗم اﻣﺗﯾﺎزﺑﻧدی  Bishopرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٥ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻣﺎدﮔﯽ ﺳروﯾﮑس را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٦روش ھﺎی داروﯾﯽ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٧روش ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٨اﻟﻘﺎء و ﺗﻘوﯾت ﻟﯾﺑر ﺑﺎ اﮐﺳﯽ ﺗوﺳﯾن ﺷرح دھد.
 -٩اداره ﻓﻌﺎل ﻟﯾﺑر ﺑرراﺳﺎس ﻧﻣودار ﭘﺎراﺗوﮔراف ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
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ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ان

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨:

اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢اﻧواع ﺑرﯾﭻ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻟﯾﺑر و زاﯾﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧود در ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٤روش ھﺎی راﯾﺞ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل ﺑرﯾﭻ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٥ﺧﺎرج ﺳﺎزی ﺑرﯾﭻ ﮐﺎﻣل و ﻧﺳﺑﯽ را اﻧﺟﺎم دھد.
 -٦ﮐﺎرﺑرد ﻓورﺳﭘس در زاﯾﻣﺎن ﺳر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ و ﭘوداﻟﯾﮏ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ و ﭘوداﻟﯾﮏ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﺳزارﯾن در ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢ﺑﯽ ﺣﺳﯽ و ﺑﯾﮭوش ﺑرای ﻟﯾﺑر و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻋوارض زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٤ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼرﺧش ﭘوداﻟﯾﮏ داﺧﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٥ﻋوارض ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ راﻧﺎم ﺑﺑرد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩:

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٠:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺳزارﯾن و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ان
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت طرﯾﻘﮫ ﻋﻣل ﺳزارﯾن و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻋﻣل
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺳزارﯾن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٢اﻧواع ﺳزارﯾن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
-٣اﻧواع ﺑرش ھﺎی ﺷﮑﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑرده ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
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-٤اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﺳزارﯾن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
-٥ﻋوارض ﺳزارﯾن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
-٦ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻗﺑل از ﻋﻣل و اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﻌد از ﻋﻣل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١١:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﮐﺎر ازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل ﺑﻌد از ﺳزارﯾن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل ﺑﻌد از ﺳزارﯾن ﻗﺑﻠﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻓواﯾد و ﺧطرات ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل در ﻣﻘﻠﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳزارﯾن ﺗﮑراری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .
 -٢ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب اﻓراد ﺑرای زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل را ﺷرح دھد.
 -٣روش ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺑﻠوغ رﯾﮫ ﺟﻧﯾن را ﺷرح دھد.
 -٤اﻗداﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ در طول ﻟﯾﺑر ) رﺿﺎﯾت اﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﻣﺎر( را اﻧﺟﺎم دھد
 -٥ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﭘﺎرﮔﯽ رﺣم را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٦ﭘﺎرﮔﯽ رﺣم را ﺗﺷﺧﯾص دھد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١٢:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧواع ﻓورﺳﭘس را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس را ﺷرح دھد.
 -٣اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﻣﺎدری و ﺟﻧﯾﻧﯽ زاﯾﻣﺎن اﺑزاری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٤ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم را ﺷرح دھد.
 -٥ﻋوارض زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٦ﻋوارض زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ واﮐﯾوم را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٧ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ﻓورﺳﭘس را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ واﮐﯾوم ذﮐر ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
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ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج ازرﺣم و درﻣﺎن ان
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم و درﻣﺎن ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟوﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٢ﻋﻠل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺷرح دھد.
 -٣ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺷرح دھد.
 -۴اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺷرح دھد.
 -۵ﻋوارض ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس:ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١۴:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١٣:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺳﻘط
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﺳﻘط ودرﻣﺎن ان
اھداف رﻓﺗﺎری:
 -١داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -٢ﺳﻘط را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٣اﺗﯾوﻟوژی ﺳﻘط را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .
 -۴اﻧواع ﺳﻘط را ﺷرح دھد.
 -۵ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺳﻘط را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶اﻗداﻣﺎت اوﻟﯾﮫ درﻣﺎﻧﯽ را در ﺳﻘط ﺗﺎرﺳﯾدن ﮐﻣﮏ ﺗﺧﺻﺻﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٧ﺗﺷﺧﯾص ھﺎی اﻓﺗراﻗﯽ ﺳﻘط را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٨اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻣﺎدﮔﯽ ﺳروﯾﮑس را ﻗﺑل از ﮐورﺗﺎژ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٩ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﭘروﺳﺗﺎﮔﻼﻧدﯾن در اﻣﺎدﮔﯽ ﺳروﯾﮑس را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
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ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و درﻣﺎن ان
ھدف ﮐﻠﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و درﻣﺎن ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٢اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣول ھﯾداﺗﯾدﻓرم را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۴اﻧواع ﻣول ھﯾداﺗﯾدﻓرم را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۵درﻣﺎن وﭘﯾﮕﯾری ﻣول ھﯾداﺗﯾدﻓرم را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻣول ھﯾداﺗﯾدﻓرم را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٧ﺳﯾر ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﭘﯾش اﮔﮭﯽ و درﻣﺎن ﺗوﻣور ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ را ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١۵:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١۶:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ:زاﯾﻣﺎن زودرس و زاﯾﻣﺎن دﯾررس
ھدف ﮐﻠﯽ:ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن زودرس وزاﯾﻣﺎن دﯾررس و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟوﺑﺎﯾدﺑﺗواﻧد:
 -١زاﯾﻣﺎن زودرس را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٢ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ دردھﺎی زودرس زاﯾﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣دردھﺎی زودرس زاﯾﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۴ﻋﻠل زاﯾﻣﺎن زودرس راﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۵راه ھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و درﻣﺎن زاﯾﻣﺎن زودرس را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۶ﻧﺣوه ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻧوزاد را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٧ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﯾﯾدھﺎ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٨زاﯾﻣﺎن دﯾررس را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٩زاﯾﻣﺎن دﯾررس را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -١٠اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در زاﯾﻣﺎن دﯾررس را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١١ﻋوارض زاﯾﻣﺎن دﯾررس را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١٢ﺷراﯾط اﻟﻘﺎی ﻟﯾﺑر در زاﯾﻣﺎن دﯾررس را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 -١٣ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯾﺳﮫ اب را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -١۴ﻋﻠل ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯾﺳﮫ اب را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١۵ﻋوارض ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯾﺳﮫ اب را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
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 -١۶ﮐورﯾواﻣﻧﯾوﻧﯾت را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -١٧ﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐورﯾواﻣﻧﯾوﻧﯾت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١٨ﻋوارض ﮐورﯾواﻣﻧﯾوﻧﯾت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١٩ﮐورﯾواﻣﻧﯾوﻧﯾت را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢٠اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐورﯾواﻣﻧﯾوﻧﯾت را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢١اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﮔﯽ زودرس ﮐﯾﺳﮫ اب را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٧:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧدﻗﻠوﺋﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ:ﺷﻧﺎﺧت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧدﻗﻠوﺋﯽ وﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
اھداف رﻓﺗﺎری:
داﻧﺷﺟوﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -١رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎی ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢دوﻗﻠوﯾﯽ ﯾﮑﺳﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٣دوﻗﻠوﯾﯽ ﻏﯾر ﯾﮑﺳﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۴ﻣراﻗﺑت ھﺎی دوران ﺑﺎرداری را در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﺷرح دھد.
 -۵ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻋوارض ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٧دوﻗﻠو ھﺎی ﺳﯾﺎﻣﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٨اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٩دوﻗﻠوھﺎی ﻗﻔل ﺷده را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :
 ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
 آزﻣون ﻣﯾﺎن ﺗرم
 آزﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای(
 ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :

١ﻧﻣره
 ٩ﻧﻣره
 ١٠ﻧﻣره
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ﺳﺎﯾر ﺗذﮐر ھﺎی ﻣﮭم ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن:
ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو :
 ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
 ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
 رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
 رﻋﺎﯾت اﺻول اﺧﻼﻗﯽ
 ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
 اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری (
 ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
 ﻣﯾزان ﻧظرات ﺳﺎزﻧده داﻧﺷﺟو در ﻣﺣدوده ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ
 ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﮐﻼس
 ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
 رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 -1ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣز ﮐﺎﻧﯾﻧﮕﮭﺎم اف ﮔﺎس  .اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -2درﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﯾﻠز ﻣﺎرﮔﺎرت اف.اﺧرﯾن ﭼﺎپ
3-Philadelphia :Lww - Danforths obstetrics and gynecology edited by
)James R.Scoot(last edition
4-Current obstetric % gynecology diagnosis & treatment edited by Alan H.
Aecherney (last edition)- new York: McGraw hill.
5-Maternity & women health care/- edited by Ditra Leonard lowder milk and
Etal.-(last edition) – st.Louis Mosby
6-A guide to Effective care child birth.(last edition) – oxford:Oxford
university
7-Varneys midwifery –(last edition)new York :jones & Barlet
8-Complementary therapies for pregnancy and child birth – Denise Tiran
and Sue Mack
9-Essential of maternity Bobak
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10-Labor preparation- Simkin , p2009 (last edition
 - 11دﯾﮕر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﺎدر و ﮐودک.
-12ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران در دو ﺟﻠد)راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت داﺧل و ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ(-
وزارت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت.دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران
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داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
____________________________________________________________
_________
ﻧﺎم درس  :ﺑﺎرداری زاﯾﻣﺎن  – ٣ﺑﺎرداری وزاﯾﻣﺎن ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ
ﺗﻌداد واﺣد ٢ :واﺣد

ﻧوع درس  :ﻧظری

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ
ﻣدرس :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ١و٢
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :اول ٩۵-٩۶

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٨:
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٢٠ :
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ٧٫٣٠-١٠٫۴۵
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺳﻣﻌﯽ -ﺑﺻری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ٩-١٩:٣٠
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/١٨ :

ﺷرح درس :
درطول درس ﻧﺣوه ﺗﺷﺧﯾص ,اداره و ﻣراﻗﺑت از ﻣﺎدروﺟﻧﯾن درﺑﺎردارﯾﮭﺎ وزاﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺗدرﯾس
ﻣﯽ ﮔردد.
اھداف ﮐﻠﯽ :
 ﺷﻧﺎﺧت ﻟﯾﺑر دﺷوار ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺗﻼﻻت وﺿﻌﯾت و ﻧﻣﺎﯾش ﺟﻧﯾن و ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن
 ﺷﻧﺎﺧت اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎرﺧون در ﺑﺎرداری
 ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﺧوﻧﯽ درﺑﺎرداری و ﭘﯾﺷﮕﯾری ازان
12














ﺷﻧﺎﺧت اﺧﺗﻼﻻت ﺣﺟم ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾون
ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺣرﯾﮏ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ان
ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ان
ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ و ﭘوداﻟﯾﮏ
ﺷﻧﺎﺧت طرﯾﻘﮫ ﻋﻣل ﺳزارﯾن و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻋﻣل
ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل ﺑﻌد از ﺳزارﯾن ﻗﺑﻠﯽ
ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم
ﺷﻧﺎﺧت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم و درﻣﺎن ان
ﺷﻧﺎﺧت ﺳﻘط ودرﻣﺎن ان
ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و درﻣﺎن ان
ﺷﻧﺎﺧت زاﯾﻣﺎن زودرس وزاﯾﻣﺎن دﯾررس و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ
ﺷﻧﺎﺧت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧدﻗﻠوﺋﯽ وﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ

اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧواع اﺧﺗﻼﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب دﯾﺳﺗوﺷﯽ را ﻣﯽ ﺷود ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﻓﺎز ﻧﮭﻔﺗﮫ طوﻻﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٣ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺑروز زاﯾﻣﺎن ﻏﯾر ﻣوﺛر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﻓﺎزﻓﻌﺎل طوﻻﻧﯽ ﺷده را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۵اﺧﺗﻼﻻت ﻋﻣﻠﮑرد رﺣم )ھﯾﭘرﺗوﻧﯾﮏ و ھﯾﭘوﺗوﻧﯾﮏ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻋﻠل ﺑرﺋز ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺷرح دھد.
 -٧ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٨ﻣﮑﺎﻧﯾزم زاﯾﻣﺎن در ﻧﻣﺎﯾش ﺻورت را ﺷرح دھد.
 -٩ﻋوارض ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ورودی را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١٠ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد و اﻧدازه ھﺎی ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١١ﻋوارض ﺗﻧﮕﯽ ﻟﮕن ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -١٢اﻧواع اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎر ﺧون در ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد.
 -١٣ﻓﺷﺎرﺧون ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
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 -١۴ﭘره اﮐﻼﻣﭘﺳﯽ ﺧﻔﯾف و ﺷدﯾد را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -١۵ﻋﻠل ﺑروز اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس زودرس و دﯾررس را ﺷرح دھد.
 -١۶ﻋوارض اﻟﯾﮕوھﯾدراﻣﻧﯾوس و درﻣﺎن ان را ﺷرح دھد.
 -١٧ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔروه ﺧوﻧﯽ  ABOرا ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺷرح دھد.
 -١٨ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮔروه ﺧوﻧﯽ  CDEرا ﺷرح دھد.
 -١٩روش ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﭼﺎر اﯾزواﯾﻣوﻧﯾزاﺳﯾون را ﺷرح دھدﯾص دھد.
 -٢٠ھدف از اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن راﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
 -٢١ھدف از ﺗﻘوﯾت زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢٢ﻣوارد ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢٣رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢۴اﻧواع ﺑرﯾﭻ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢۵ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻟﯾﺑر و زاﯾﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺧود در ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 -٢۶اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﺳزارﯾن در ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﯾﭻ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢٧ﺑﯽ ﺣﺳﯽ و ﺑﯾﮭوش ﺑرای ﻟﯾﺑر و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢٨ﻋوارض زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢٩ﺳزارﯾن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٣٠اﻧواع ﺳزارﯾن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣١اﻧواع ﺑرش ھﺎی ﺷﮑﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑرده ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣٢ﻓواﯾد و ﺧطرات ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل در ﻣﻘﻠﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳزارﯾن ﺗﮑراری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣٣ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب اﻓراد ﺑرای زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل را ﺷرح دھد.
 -٣۴روش ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺑﻠوغ رﯾﮫ ﺟﻧﯾن را ﺷرح دھد.
 -٣۵اﻧواع ﻓورﺳﭘس را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣۶طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس را ﺷرح دھد.
 -٣٧اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ھﺎی ﻣﺎدری و ﺟﻧﯾﻧﯽ زاﯾﻣﺎن اﺑزاری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣٨ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم را ﺷرح دھد.
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 -٣٩ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۴٠ﻋﻠل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺷرح دھد.
 -۴١ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم را ﺷرح دھد.
 -۴٢ﺳﻘط را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۴٣اﺗﯾوﻟوژی ﺳﻘط را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴۴ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۴۵اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۴۶ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣول ھﯾداﺗﯾدﻓرم را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۴٧زاﯾﻣﺎن زودرس را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۴٨ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ دردھﺎی زودرس زاﯾﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴٩دردھﺎی زودرس زاﯾﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۵٠رﯾﺳﮏ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎی ﭼﻧد ﻗﻠوﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۵١دوﻗﻠوﯾﯽ ﯾﮑﺳﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -۵٢دوﻗﻠوﯾﯽ ﻏﯾر ﯾﮑﺳﺎن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
١ﻧﻣره
 ٩ﻧﻣره
 ١٠ﻧﻣره

 ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
 آزﻣون ﻣﯾﺎن ﺗرم
 آزﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای(
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو:
ﺳﺎﯾر ﺗذﮐر ھﺎی ﻣﮭم ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن:
 رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
 ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
 ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو :
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ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
)اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
ﻣﯾزان ﻧظرات ﺳﺎزﻧده داﻧﺷﺟو در ﻣﺣدوده ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ









: ﻣﻧﺎﺑﻊ

 اﺧرﯾن ﭼﺎپ.  ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣز ﮐﺎﻧﯾﻧﮕﮭﺎم اف ﮔﺎس-١
اﺧرﯾن ﭼﺎپ. درﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣﺎی ﻣﯾﻠز ﻣﺎرﮔﺎرت اف-٢
3-Philadelphia :Lww - Danforths obstetrics and gynecology edited by
James R.Scoot(last edition)

4-Current obstetric % gynecology diagnosis & treatment edited by Alan H.
Aecherney (last edition)- new York: McGraw hill.

5-Maternity & women health care/- edited by Ditra Leonard lowder milk and
Etal.-(last edition) – st.Louis Mosby

6-A guide to Effective care child birth.(last edition) – oxford:Oxford
university

7-Varneys midwifery –(last edition)new York :jones & Barlet

8-Complementary therapies for pregnancy and child birth – Denise Tiran
and Sue Mack
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9-Essential of maternity Bobak

)10-Labor preparation- Simkin , p2009 (last edition

 -١١دﯾﮕر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﺎدر و ﮐودک.
 -١٢ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران در دو ﺟﻠد)راھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت داﺧل و ﺧﺎرج ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ(-
وزارت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت.دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧

ﻋﻧوان
زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت
اﺧﺗﻼﻻت ﻓﺷﺎرﺧون درﺑﺎرداری
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺧوﻧﯽ درﺑﺎرداری
اﺧﺗﻼﻻت ﺣﺟم ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻧﯾون
اﻟﻘﺎء زاﯾﻣﺎن
ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ
زاﯾﻣﺎن ﺑرﯾﭻ و ﭼرﺧش ﺳﻔﺎﻟﯾﮏ و ﭘوداﻟﯾﮏ
ﺳزارﯾن و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣرﯾوطﮫ
ﮐﺎرازﻣﺎﯾﯽ زاﯾﻣﺎن واژﯾﻧﺎل ﺑﻌدازﺳزارﯾن ﻗﺑﻠﯽ
زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻓورﺳﭘس و واﮐﯾوم
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج از رﺣم
ﺳﻘط
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺗروﻓوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
زاﯾﻣﺎن زودرس وزاﯾﻣﺎن دﯾررس
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭼﻧدﻗﻠوﺋﯽ
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ﻣدرس
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
ﺷﯾرازی
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