ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧﺎم درس  :ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ١

ﻧوع درس  :ﻧظری

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﺗﻌداد واﺣد  ٢ :واﺣد
ﻣدرس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :دروس ﻋﻠوم ﭘﺎﯾﮫ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :اول ٩۵-٩۶
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠٠:
ﻣﺳؤول درس :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧:
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ٩٫١۵-١٢٫٣٠

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧:
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری :ﺳﻣﻌﯽ ﺑﺻری ﻣدرس

ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

٧٫٣٠-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/١٨:

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی ان  ,راھﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص و اﺻول ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻻزم
در اﯾن دوران و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در راھﮭﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از ان اﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد.

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻋﻠم ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ  ,ﺑﮭداﺷت ﻣﺎدروﮐودک و ﺑﺎروری ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻋﻠم ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ  ,ﺑﮭداﺷت ﻣﺎدروﮐودک و ﺑﺎروری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺑﮭداﺷت ﺑﺎروری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 -٢ھدف ﻋﻠم ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗم اراﺋﮫ ی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣروری ﺑرﺗﺷرﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ذﮐر اﻧواع ﻟﮕن ازﻧظر ﻋﻠم زاﯾﻣﺎن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ذﮐر اﻧواع ﻟﮕن ازﻧظر ﻋﻠم زاﯾﻣﺎن
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ٢:

 -١دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ داﺧﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣اﻧواع ﻟﮕن از ﻧظر ﻋﻠم زاﯾﻣﺎن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣروری ﺑر ﻓﯾزﯾوﻟوژی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ﭼرﺧﮫ ﺳﯾﮑل ﻗﺎﺋدﮔﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ,ﻟﻘﺎح و
ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣:
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﻓﯾزﯾوﻟوژی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ﭼرﺧﮫ ﺳﯾﮑل ﻗﺎﺋدﮔﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ,ﻟﻘﺎح و ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻓﯾزﯾوﻟوژی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﻗﺎﺋدﮔﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻋﻣﻠﮑرد ھورﻣون ھﺎی ﺗﺧﻣدان را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﻣﺷﺎوره و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۴ :
ھدف ﮐﻠﯽ :اھﻣﯾت ﻣﺷﺎوره و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اھداف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻧﻘش ﻣﺷﺎوره ی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری و اھﻣﯾت ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎرداری,اھداف,اﺻطﻼﺣﺎت ,ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ی اول و دﯾﮕر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت,ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ۶ :و۵
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎرداری,اھداف,اﺻطﻼﺣﺎت ,ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ی اول و دﯾﮕر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت,ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اھداف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢اﺻطﻼﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣ازﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﺗداول دوران ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴ﻧﺣوه ی ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻣﻘﺎدﯾر طﺑﯾﻌﯽ ازﻣﺎﯾﺷﺎت و اﻗداﻣﺎت ﻻزم ھرﯾﮏ از ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ,رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋﻼﯾم ﺧطرو ﻋﻼﯾم ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﭘرﺧطر ﻣﯽ ﺳﺎزد,ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن در
ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨:و٧
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﯾم ﺧطرو ﻋﻼﯾم ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﭘرﺧطر ﻣﯽ ﺳﺎزد,ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن
در ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭘر ﺧطر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن در ﺑﺎرداری را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ورواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻟﺋوﭘوﻟد)ﻗرار,ﻧﻣﺎﯾش,ﭘوزﯾﺷن,واﻧﮕﺎژﻣﺎن و ﺣﺎﻟت
اﻧواع ﻟﮕن و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ان(
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻟﺋوﭘوﻟد)ﻗرار,ﻧﻣﺎﯾش,ﭘوزﯾﺷن,واﻧﮕﺎژﻣﺎن اﻧواع ﻟﮕن و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ان(
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻣﺎﻧور ﻟﺋوﭘوﻟد را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻗرار ,ﻧﻣﺎﯾش و ﭘوزﯾﺷن و اﻧﮕﺎژﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﻧور ﻟﺋوﭘوﻟد ﺗﺷﺧﯾص دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋﻼﺋم ﻓرﺿﯽ و ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٠:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋم ﻓرﺿﯽ و ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻋﻼﺋم ﻓرﺿﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣ﻋﻼﺋم ﻗطﻌﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -۴ازﻣﺎﯾﺷﺎت ادراری و ﺧوﻧﯽ و ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ را در ﺑﺎرداری ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد.
 -۵ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ در ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :وزن ﮔﯾری در ﺑﺎرداری ,ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎردار
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ١١:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﮔﯾری در ﺑﺎرداری ,ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎردار

اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﮐﺎﻟری ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﻣواد ﻣﻐذی ﻣﮭم در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢وزن ﮔﯾری در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻣﮑﻣل ھﺎی ﻏذاﯾﯽ در ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ,رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی ﺷﺎﯾﻊ در دوران ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٢:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی ﺷﺎﯾﻊ در دوران ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٣اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ دوران ﺑﺎرداری را اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ در ﻣورد ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی دوران ﺑﺎرداری را اﻧﺟﺎم دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ,رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ  ,ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻣواد ,ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ,اﯾﻣﻧﯽ ,اﻧﻌﻘﺎدو..
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۴:و١٣
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ  ,ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻣواد ,ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ,اﯾﻣﻧﯽ ,اﻧﻌﻘﺎدو..
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ و اﯾﻣﻧﯽ و ﻗﻠب و ﻋروق و ﺳﯾﺳﺗم ادراری  ..در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھدو.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐﯾﯾرات دﺳﯾدوا,اﻣﻧﯾون,ﺑﻧدﻧﺎف و ﺟﻔت..
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۵:
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات دﺳﯾدوا,اﻣﻧﯾون,ﺑﻧدﻧﺎف و ﺟﻔت..
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١دﺳﯾدوا  ,اﻣﻧﯾون  ,ﺑﻧد ﻧﺎف و ﺟﻔت را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋﻣﻠﮑرد ﺟﻔت و ھورﻣون ھﺎی ﺟﻔﺗﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﺣوه ی اﻧﺗﻘﺎل ﻣواد از ﺟﻔت ﺑﮫ ﺟﻧﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﻣوزش و ﮐﻼﺳﮭﺎی اﻣﺎدﮔﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧدﺳﺎزی ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۶:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣوزش و ﮐﻼﺳﮭﺎی اﻣﺎدﮔﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧدﺳﺎزی ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻣﺎدﮔﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﺑرای زاﯾﻣﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺗن اراﻣﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم زاﯾﻣﺎن را اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﮔذاری ﮐﻼس ھﺎی اﻣﺎدﮔﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺳﺎزی ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ,رواﻧﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻧظر اﺳﻼم در ﻣورد ﺑﮭداﺷت زﻣﺎن ﻟﻘﺎح و دوران ﺑﺎرداری
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٧:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧظر اﺳﻼم در ﻣورد ﺑﮭداﺷت زﻣﺎن ﻟﻘﺎح و دوران ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﺑﮭداﺷت زﻣﺎن ﻟﻘﺎح و دوران ﺑﺎرداری را از ﻧظر اﺳﻼم ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ اﻣﺎدﮔﯽ

 ١ﻧﻣره

ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ

 ١ﻧﻣره

اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺎن ﺗرم

 ٩ﻧﻣره

ازﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 ٩ﻧﻣره

ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ

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
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
ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 -١ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣز  .ﮐﺎﻧﯾﻧﮕﮭﺎم .اف  .ﮔﺎس  .اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -٢درﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﻠز .ﻣﺎرﮔﺎرت اف  .اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -٣دو ﺟﻠد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران _ وزارت ﺑﮭداﺷت  ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت
ﻣﺎدران
 -۴راھﻧﻣﺎی ﮐﺷوری اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و زاﯾﻣﺎن  ,ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی دوﺳﺗدار ﻣﺎدر,وزارت ﺑﮭداﺷت ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت
ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران
 -۵اﺳﭘﯾروف  ,ﮔﻼس ﮐﺎس  .ھورﻣون ﺷﻧﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﻧﺎزاﯾﯽ اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -۶راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری اﻧﺟﺎم زاﯾﻣﺎن طﺑﯾﻌﯽ و اراﺋﮫ روش ھﺎی ﻏﯾر داروﯾﯽ ﮐﺎھش درد زاﯾﻣﺎن  ,وزارت ﺑﮭداﺷت  ,دﻓﺗر
ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران
7- Varneys Midwifery (last edition) , New York: Jones & Barlett
8- Essential of Maternity Bobak

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧﺎم درس :ﺑﺎرداری زاﯾﻣﺎن ١

ﻧوع درس  :ﻧظری

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﺗﻌداد واﺣد ٢:
ﻣدرس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :دروس ﻋﻠوم ﭘﺎﯾﮫ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۵-٩۶
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠٠ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧:

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ٩٫١۵-١٢٫٣٠

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

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی ان  ,راھﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص و اﺻول ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻻزم
در اﯾن دوران و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در راھﮭﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری از ان اﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد.

اھداف ﮐﻠﯽ :
 -١ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻣل ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ,ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ,اھﻣﯾت ﺑﮭداﺷت و ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺑﺎرداری اﺻول ﻣراﻗﺑت ھﺎی
دوران ﺑﺎرداری ...
 -٢اﻣوزش ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧواده در زﻣﯾﻧﮫ ی ﻣﺳﺎﺋل ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ  ,رواﻧﯽ ,اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ

اھداف رﻓﺗﺎری :
 ﺑﮭداﺷت ﺑﺎروری را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد.
 ھدف ﻋﻠم ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎ در ﺳﯾﺳﺗم اراﺋﮫ ی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.






















ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ داﺧﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
ﻓﯾزﯾوﻟوژی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﻗﺎﺋدﮔﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اھداف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻧﻘش ﻣﺷﺎوره ی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری و اھﻣﯾت ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
اھداف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
اﺻطﻼﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎرداری را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭘر ﺧطر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن در ﺑﺎرداری را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .
ﻗرار ,ﻧﻣﺎﯾش و ﭘوزﯾﺷن و اﻧﮕﺎژﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﻧور ﻟﺋوﭘوﻟد ﺗﺷﺧﯾص دھد.
ﻋﻼﺋم ﻓرﺿﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﮐﺎﻟری ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﻣواد ﻣﻐذی ﻣﮭم در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
وزن ﮔﯾری در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ و اﯾﻣﻧﯽ و ﻗﻠب و ﻋروق و ﺳﯾﺳﺗم ادراری  ..در ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اﻣﺎدﮔﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﺑرای زاﯾﻣﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺗن اراﻣﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم زاﯾﻣﺎن را اﻧﺟﺎم دھد.

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ اﻣﺎدﮔﯽ

 ١ﻧﻣره

ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ

١ﻧﻣره

اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺎن ﺗرم

 ٩ﻧﻣره

ازﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 ٩ﻧﻣره

ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :

رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
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
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ درﮐﻼس

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 -١ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن وﯾﻠﯾﺎﻣز  .ﮐﺎﻧﯾﻧﮕﮭﺎم .اف  .ﮔﺎس  .اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -٢درﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﻠز .ﻣﺎرﮔﺎرت اف  .اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -٣دو ﺟﻠد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران _ وزارت ﺑﮭداﺷت  ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت
ﻣﺎدران
 -۴راھﻧﻣﺎی ﮐﺷوری اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و زاﯾﻣﺎن  ,ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی دوﺳﺗدار ﻣﺎدر,وزارت ﺑﮭداﺷت ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت
ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران
 -۵اﺳﭘﯾروف  ,ﮔﻼس ﮐﺎس  .ھورﻣون ﺷﻧﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﻧﺎزاﯾﯽ اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -۶راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری اﻧﺟﺎم زاﯾﻣﺎن طﺑﯾﻌﯽ و اراﺋﮫ روش ھﺎی ﻏﯾر داروﯾﯽ ﮐﺎھش درد زاﯾﻣﺎن  ,وزارت ﺑﮭداﺷت  ,دﻓﺗر
ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده و ﺟﻣﻌﯾت  ,اداره ﺳﻼﻣت ﻣﺎدران
7- Varneys Midwifery (last edition) , New York: Jones & Barlett
8- Essential of Maternity Bobak

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

ﻣدرس
ﻋﻧوان
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻋﻠم ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ  ,ﺑﮭداﺷت ﻣﺎدروﮐودک و ﺑﺎروری
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻣروری ﺑرﺗﺷرﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ذﮐر اﻧواع ﻟﮕن ازﻧظر ﻋﻠم زاﯾﻣﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻣروری ﺑر ﻓﯾزﯾوﻟوژی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ﭼرﺧﮫ ﺳﯾﮑل ﻗﺎﺋدﮔﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ
ﺷﯾرازی
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ,ﻟﻘﺎح و ﺑﺎرداری
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻣﺷﺎوره و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺑﺎرداری
ﺷﯾرازی
ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎرداری,اھداف,اﺻطﻼﺣﺎت ,ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ی اول و دﯾﮕر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت,ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎرداری,اھداف,اﺻطﻼﺣﺎت ,ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ی اول و دﯾﮕر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت,ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﻋﻼﯾم ﺧطرو ﻋﻼﯾم ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﭘرﺧطر ﻣﯽ ﺳﺎزد,ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺑررﺳﯽ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن در ﺑﺎرداری
ﻋﻼﯾم ﺧطرو ﻋﻼﯾم ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﭘرﺧطر ﻣﯽ ﺳﺎزد,ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺑررﺳﯽ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
وﺿﻌﯾت ﺟﻧﯾن در ﺑﺎرداری
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻟﺋوﭘوﻟد)ﻗرار,ﻧﻣﺎﯾش,ﭘوزﯾﺷن,واﻧﮕﺎژﻣﺎن و ﺣﺎﻟت(
ﺷﯾرازی
اﻧواع ﻟﮕن و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ان
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻋﻼﺋم ﻓرﺿﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎرداری
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
وزن ﮔﯾری در ﺑﺎرداری ,ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎردار
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎی ﺷﺎﯾﻊ در دوران ﺑﺎرداری
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ  ,ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻣواد ,ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ,اﯾﻣﻧﯽ ,اﻧﻌﻘﺎدو..
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮏ  ,ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﻣواد ,ﺗﻐﯾﯾرات ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮏ ,اﯾﻣﻧﯽ ,اﻧﻌﻘﺎدو..
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺗﻐﯾﯾرات دﺳﯾدوا,اﻣﻧﯾون,ﺑﻧدﻧﺎف و ﺟﻔت
ﺷﯾرازی
اﻣوزش و ﮐﻼﺳﮭﺎی اﻣﺎدﮔﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧدﺳﺎزی ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﺷﯾرازی
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن
ﻧظر اﺳﻼم در ﻣورد ﺑﮭداﺷت زﻣﺎن ﻟﻘﺎح و دوران ﺑﺎرداری
ﺷﯾرازی

