به نام خدا

دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan
نام درس  :بارداری وزایمان  -3بارداری وزایمان غیر طبیعی
نوع درس  :نظری و عملی
تعداد واحد  2 :واحدنظری
مدرس  :فریبا میرزازادگان شیرازی
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی
نیمسال تحصیلی  :اول 98-97
دروس پیش نیاز :بارداری وزایمان 1و2
تاریخ پایان کالس 97/10/13 :
تاریخ شروع کالس 97/6/26 :
مشخصه درس 581 :
روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه ساعت  7.30 -9و سه شنبه 9:15 -10:45
مشخصه درس 583 :
روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه ساعت  11 – 12:30و چهارشنبه 9:15 – 10:45
مکان برگزاری  :سمعی بصری ساختمان مدرس
مسؤول درس  :فریبا میرزازادگان شیرازی
روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9-19:30
تاریخ امتحان پایان ترم 97/10/22 :
شرح درس:
درطول درس نحوه تشخیص ,اداره و مراقبت از مادروجنین دربارداریها وزایمانهای غیرطبیعی تدریس
می گردد.
عنوان جلسه  :زایمان سخت
هدف کلی :شناخت زایمان سخت
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1انواع اختالالتی که موجب دیستوشی را می شود نام ببرد.
 -2فاز نهفته طوالنی را تشخیص دهد.
 -3یافته های بالینی شایع در بروز زایمان غیر موثر را توضیح دهد.
 -4فازفعال طوالنی شده را تشخیص دهد.
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شماره جلسه 1 :

 -5اختالالت عملکرد رحم (هیپرتونیک و هیپوتونیک را تشخیص دهد.
 -6اختالالت مرحله دوم زایمان تشخیص دهد.
 -7علل بروزاختالالت عملکردی رحم را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری :شناختی
شماره جلسه 2 :
عنوان جلسه  :زایمان سخت
هدف کلی  :شناخت لیبر دشوار ناشی از اختالالت وضعیت و نمایش جنین
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1علل برئز نمایش صورت را شرح دهد.
 -2نمایش صورت را تشخیص دهد.
 -3مکانیزم زایمان در نمایش صورت را شرح دهد.
 -4علل بروز نمایش پیشانی و مکانیزم ان را شرح دهد.
 -5علل بروز نمایش عرضی و مکانیزم زایمان ان را شرح دهد.
 -6نمایش پیشانی و صورت را تشخیص دهد.
 -7علل نمایش مرکب را شرح و معالجات الزم را انجام دهد.
 -8مداخالت الزم در وضعیت اکسی پوت خلفی پایدار را شرح دهد.
 -9مداخالت الزم در وضعیت اکسی پوت عرضی پایدار را شرح دهد.
 -10علل بروز دیستوشی شانه را توضیح دهد.
 -11عوارض مادری و جنینی دیستوشی شانه را توضیح دهد.
 -12انواع مانورهای الزم را در دیستوشیهای شانه را توضیح دهد.
 -13دیستوشیا به علت هیدرو سفالی را توضیح دهد.
 -14علل دیستوشیای با علل جنینی را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی و روانی حرکتی
شماره جلسه 3 :

عنوان جلسه :زایمان سخت
هدف کلی  :شناخت لیبر دشوار ناشی از تنگی لگن
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
تنگی ورودی لگن را شرح دهد.
 -1عوارض تنگی لگن ورودی را بیان کند.
 -2تنگی لگن میانی را تشخیص دهد و اندازه های لگن میانی را بیان کند.
 -3عوارض تنگی لگن میانی را بیان کند.
 -4تنگی لگن خروجی را تشخیص دهد.
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 -5عوارض تنگی لگن خروجی را بیان کند.
 -6عدم تناسب جنینی_لگنی ( )CPDرا شرح داده و راه های تشخیص ان را بیان کند.
 -7عوارض مادری و جنینی  CPDرا شرح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 4 :

عنوان جلسه  :اختالالت فشارخون در بارداری
هدف کلی  :شناخت اختالالت فشارخون در بارداری
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1انواع اختالالت فشار خون در بارداری را نام ببرید.
 -2فشارخون حاملگی را تشخیص دهد.
 -3پره اکالمپسی خفیف و شدید را تشخیص دهد.
 -4معالجات الزم را در درمان پره اکالمپسی را انجام دهد.
 -5اکالمپسی را تشخیص دهد.
 -6عالئم مسمویت با داروی سولفات منیزیوم را تشخیص دهد.
 -7اقدامات درمانی در موارد مسمویت با داروی سولفات منیزیوم را انجام دهد.
 -8عوارض پره اکالمپسی و اکالمپسی راتوضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی روانی حرکتی

شماره جلسه 5 :
عنوان جلسه :ناسازگاری های خونی دربارداری
هدف کلی :شناخت ناسازگاری های خونی دربارداری و پیشگیری ازان
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1ناسازگاری گروه خونی  ABOرا بطور کامل شرح دهد.
 -2چگونگی ایجاد ناسازگاری گروه خونی  CDEرا شرح دهد.
 -3روش های شناسایی حاملگی دچار ایزوایمونیزاسیون را شرح دهد.
 -4نحوه برخورد و اداره ناسازگاری  RHدر حاملگی را توضیح دهد.
 -5روش پیشگیری از ناسازگاری  RHرا بیان کند.
 -6تست های تشخیصی خونریزی جنین به مادر را بیان کند.
 -7عالئم بالینی نوزاد مبتال به ایزوایمونیزاسیون را بیان کند.
 -8نحوه پیگیری مادران دچار ایزوایمونیزاسیون را توضیح دهد.
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روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 6 :

عنوان جلسه :اختالالت حجم مایع امنیون
هدف کلی  :شناخت اختالالت حجم مایع امنیون
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1الیگوهیدرامنیوس و پلی هیدرامنیوس را شرح دهد.
 -2علل بروز الیگوهیدرامنیوس زودرس و دیررس را شرح دهد.
 -3عوارض الیگوهیدرامنیوس و درمان ان را شرح دهد.
 -4پلی هیدرامنیوس را تشخیص دهد.
 -5درمان پلی هیدرامنیوس را شرح دهد.
 -6عوارض مادری و جنینی پلی هیدرامنیوس را شرح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه7:

عنوان جلسه  :القاء زایمان و نحوه انجام ان
هدف کلی :شناخت تحریک القاء زایمان و نحوه انجام ان
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1هدف از القاء زایمان رابیان کنید.
 -2هدف از تقویت زایمان را بیان کند.
 -3موارد منع القاء زایمان را بیان کند.
 -4سیستم امتیازبندی  Bishopرا توضیح دهد.
 -5چگونگی امادگی سرویکس را توضیح دهد.
 -6روش های دارویی القاء زایمان را بیان کند.
 -7روش های مکانیکی القاء زایمان را بیان کند.
 -8القاء و تقویت لیبر با اکسی توسین شرح دهد.
 -9اداره فعال لیبر برراساس نمودار پاراتوگراف توضیح دهد.

روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی
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عنوان جلسه  :بارداری و زایمان بریچ
هدف کلی  :شناخت بارداری و زایمان بریچ و نحوه انجام ان

شماره جلسه 8:

اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1ریسک فاکتورهای نمایش بریچ را بیان کند.
 -2انواع بریچ را نام ببرد.
 -3مکانیزم لیبر و زایمان خود به خود در نمایش بریچ را بیان کند.
 -4روش های رایج زایمان واژینال بریچ را توضیح دهد.
 -5خارج سازی بریچ کامل و نسبی را انجام دهد.
 -6کاربرد فورسپس در زایمان سر را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی و روانی حرکتی
عنوان جلسه  :زایمان بریچ و چرخش سفالیک و پودالیک
هدف کلی  :شناخت زایمان بریچ و چرخش سفالیک و پودالیک
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1اندیکاسیون های سزارین در نمایش بریچ را بیان کند.
 -2بی حسی و بیهوش برای لیبر و زایمان بریچ را توضیح دهد.
 -3عوارض زایمان بریچ را نام ببرد.
 -4چرخش سفالیک خارجی و چرخش پودالیک داخلی را توضیح دهد.
 -5عوارض چرخش سفالیک خارجی رانام ببرد.

شماره جلسه 9:

روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :سزارین و مراقبت های ان و کار ازمایی زایمان واژینال بعد از سزارین
شماره جلسه 10:
هدف کلی  :شناخت طریقه عمل سزارین و مراقبت های قبل و بعد از عمل و کارازمایی زایمان واژینال
بعد از سزارین قبلی
اهداف رفتاری :
دانشجو بایستی بتواند:
 -1سزارین را تعریف کند.
 -2انواع سزارین را نام ببرد.
-3انواع برش های شکمی را نام برده مزایا و معایب ان را توضیح دهد.
-4اندیکاسیون های سزارین را نام ببرد.
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-5عوارض سزارین را نام ببرد.
-6مراقبت های قبل از عمل و اتاق ریکاوری و مراقبت های بعد از عمل را توضیح دهد.
 -7فواید و خطرات کارازمایی زایمان واژینال در مقلیسه با سزارین تکراری را بیان کند .
 -8معیارهای انتخاب افراد برای زایمان واژینال را شرح دهد.
 -9روش های بررسی بلوغ ریه جنین را شرح دهد.
 -10اقدامات مراقبتی در طول لیبر ( رضایت اگاهانه و مشاوره بیمار) را انجام دهد
 -11عالئم بالینی پارگی رحم را نام ببرد.
 -12پارگی رحم را تشخیص دهد
روش تدریس  :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه11:

عنوان جلسه :زایمان با فورسپس و واکیوم
هدف کلی  :شناخت زایمان با فورسپس و واکیوم
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند:
 -1انواع فورسپس را نام ببرد.
 -2طبقه بندی زایمان با فورسپس را شرح دهد.
 -3اندیکاسیون های مادری و جنینی زایمان ابزاری را نام ببرد.
 -4شرایط استفاده از فورسپس و واکیوم را شرح دهد.
 -5عوارض زایمان با فورسپس را نام ببرد.
 -6عوارض زایمان با واکیوم را نام ببرد.
 -7مزایا و معایب فورسپس را در مقایسه با واکیوم ذکر کند.
روش تدریس :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری :شناختی و روانی حرکتی

عنوان جلسه :حاملگی خارج ازرحم و درمان ان
هدف کلی :شناخت حاملگی خارج از رحم و درمان ان
اهداف رفتاری :
دانشجوباید بتواند:
 -1حاملگی خارج از رحم را تعریف کند.
 -2علل حاملگی خارج از رحم را شرح دهد.
 -3عالئم بالینی و ازمایشگاهی حاملگی خارج از رحم را شرح دهد.
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شماره جلسه12:

 -4اقدامات درمانی حاملگی خارج از رحم را شرح دهد.
 -5عوارض حاملگی خارج از رحم را توضیح دهد.
روش تدریس:سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری:شناختی

شماره جلسه13:

عنوان جلسه :سقط
هدف کلی :شناخت سقط ودرمان ان
اهداف رفتاری:
 -1دانشجو باید بتواند:
 -2سقط را تعریف کند.
 -3اتیولوژی سقط را بیان کند .
 -4انواع سقط را شرح دهد.
 -5عالئم بالینی و ازمایشگاهی سقط را بیان کند.
 -6اقدامات اولیه درمانی را در سقط تارسیدن کمک تخصصی انجام دهد.
 -7تشخیص های افتراقی سقط را بیان کند.
 -8اقدامات درمانی از جمله امادگی سرویکس را قبل از کورتاژ توضیح دهد.
 -9نحوه ی استفاده از داروهای پروستاگالندین در امادگی سرویکس را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری:شناختی و روانی حرکتی

عنوان جلسه :بیماری های تروفوبالستیک حاملگی و درمان ان
هدف کلی :شناخت بیماری های تروفوبالستیک حاملگی و درمان ان
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند:
 -1بیماری های تروفوبالستیک حاملگی را تعریف کند.
 -2انواع بیماری های تروفوبالستیک حاملگی را نام ببرد.
 -3عالئم بالینی مول هیداتیدفرم را نام ببرد.
 -4انواع مول هیداتیدفرم را نام ببرد.
 -5درمان وپیگیری مول هیداتیدفرم را بیان کند.
 -6عوارض ناشی از مول هیداتیدفرم را بیان کند.
 -7سیر بالینی و پیش اگهی و درمان تومور تروفوبالستیک را شرح دهد.
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شماره جلسه14:

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

شماره جلسه15:
عنوان جلسه:زایمان زودرس و زایمان دیررس
هدف کلی:شناخت زایمان زودرس وزایمان دیررس و مراقبت های مربوطه
اهداف رفتاری:
دانشجوبایدبتواند:
 -1زایمان زودرس را تعریف کند.
 -2عالئم بالینی دردهای زودرس زایمانی را بیان کند.
 -3دردهای زودرس زایمانی را تشخیص دهد.
 -4علل زایمان زودرس رابیان کند.
 -5راه های پیشگیری و درمان زایمان زودرس را بیان کند.
 -6نحوه پیشگیری از عفونت های نوزاد را بیان کند.
 -7نحوه ی استفاده از کورتیکواستروییدها را بیان کند.
 -8زایمان دیررس را تعریف کند.
 -9زایمان دیررس را تشخیص دهد.
 -10اقدامات درمانی در زایمان دیررس را بیان کند.
 -11عوارض زایمان دیررس را بیان کند.
 -12شرایط القای لیبر در زایمان دیررس را بیان کند
 -13پارگی زودرس کیسه اب را تشخیص دهد.
 -14علل پارگی زودرس کیسه اب را بیان کند.
 -15عوارض پارگی زودرس کیسه اب را بیان کند.
 -16کوریوامنیونیت را تعریف کند.
 -17عالیم بالینی کوریوامنیونیت را بیان کند.
 -18عوارض کوریوامنیونیت را بیان کند.
 -19کوریوامنیونیت را تشخیص دهد.
 -20اقدامات درمانی در کوریوامنیونیت را توضیح دهد.
 -21اقدامات درمانی در پارگی زودرس کیسه اب را بیان کند.
روش تدریس :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری:شناختی
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شماره جلسه 16:
عنوان جلسه :حاملگی چندقلوئی
هدف کلی:شناخت حاملگی چندقلوئی ومراقبت های مربوطه
اهداف رفتاری:
دانشجوباید بتواند:
 -1ریسک فاکتورهای حاملگی های چند قلویی را نام ببرد.
 -2دوقلویی یکسان را تعریف کند.
 -3دوقلویی غیر یکسان را تعریف کند.
 -4مراقبت های دوران بارداری را در حاملگی چند قلویی را شرح دهد.
 -5حاملگی چند قلویی را تشخیص دهد.
 -6عوارض حاملگی چند قلویی را نام ببرد.
 -7دوقلو های سیامی را تعریف کند.
 -8اقدامات درمانی در حاملگی چند قلویی را نام ببرد.
 -9دوقلوهای قفل شده را تعریف کند.
روش تدریس :سخنرانی و بحث و گفتگو
حیطه یادگیری:شناختی
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو :
 حضور فعال و توام با آمادگی
 آزمون های بدون اطالع رسانی (تشریحی)
 آزمون پایانی (چهارگزینه ای)
 نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای
وظایف دانشجو :

1نمره
 2نمره
 17نمره

سایر تذکر های مهم 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 کالس درس
 رعایت احترام به استاد
 رعایت اصول اخالقی
 میزان همکاری دانشجو با استاد در پیشرفت برنامه های درسی
 انجام به موقع تکالیف و پرژوه تعیین شده(تا آخرین جلسه کالس درس در ترم جاری )
 میزان همکاری دانشجو در برقراری نظم در فرایند تدریس
 میزان نظرات سازنده دانشجو در محدوده موضوعات درسی
 حضور به موقع در کالس
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مدرس

 مطالعه کافی درس قبل از حضور در کالس
 رعایت شئونات دانشجویی
عناوین مبحث آموزشی

جلسه
: منابع

 اخرین چاپ.  بارداری و زایمان ویلیامز کانینگهام اف گاس-1
اخرین چاپ. درسنامه مامای میلز مارگارت اف-2
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
10-Labor preparation- Simkin , p2009 (last edition
. دیگر کتابهای مراقبتهای بهداشتی یا پرستاری مادر و کودک- 11
-)مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران در دو جلد(راهنمای خدمات داخل و خارج بیمارستانی-12
 اداره سالمت مادران, دفتر سالمت خانواده و جمعیت.وزارت بهداشت و سالمت

:تقویم درس
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لیبر دشوار
لیبر دشوار
لیبر دشوار
اختالالت فشارخون دربارداری
ناسازگاری خونی دربارداری
اختالالت حجم مایع امنیون
القاء زایمان
بارداری و زایمان بریچ
زایمان بریچ و چرخش سفالیک و پودالیک
سزارین و مراقبت های مربوطه و کارازمایی زایمان واژینال
بعد ازسزارین قبلی
زایمان با فورسپس و واکیوم
حاملگی خارج ازرحم
سقط
بیماریهای تروفوبالستیک حاملگی
زایمان زودرس وزایمان دیررس
حاملگی چندقلوئی
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شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی

دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
____________________________________________________________
_________
نام درس  :بارداری زایمان  – 3بارداری وزایمان غیرطبیعی
تعداد واحد 2 :واحد

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :کارشناسی مامائی
مدرس :فریبا میرزازادگان شیرازی
دروس پیش نیاز  :بارداری و زایمان 1و2
نیمسال تحصیلی  :اول 98 -97

تاریخ شروع کالس 97/6/26:

تاریخ پایان کالس 97/10/13:
مشخصه درس 581 :
روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه  7:30-9و سه شنبه 9:15 – 10:45
مشخصه درس583 :
روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه  11 -12:30و چهارشنبه  10:45تا 9:15
مکان برگزاری  :کالس سمعی -بصری ساختمان مدرس
مسؤول درس  :فریبا میرزازادگان شیرازی
روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه تا چهارشنبه ها 9-19:30
تاریخ امتحان پایان ترم 97/10/22 :

شرح درس :
درطول درس نحوه تشخیص ,اداره و مراقبت از مادروجنین دربارداریها وزایمانهای غیرطبیعی تدریس
می گردد.
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اهداف کلی :
















شناخت لیبر دشوار ناشی از اختالالت وضعیت و نمایش جنین و تنگی لگن
شناخت اختالالت فشارخون در بارداری
شناخت ناسازگاری های خونی دربارداری و پیشگیری ازان
شناخت اختالالت 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 طریقه عمل سزارین و مراقبت های 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 های تروفوبالستیک حاملگی و درمان ان
شناخت زایمان زودرس وزایمان دیررس و مراقبت های مربوطه
شناخت حاملگی چندقلوئی ومراقبت های مربوطه

اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند:
 -1انواع اختالالتی که موجب دیستوشی را می شود نام ببرد.
 -2فاز نهفته طوالنی را تشخیص دهد.
 -3یافته های بالینی شایع در بروز زایمان غیر موثر را توضیح دهد.
 -4فازفعال طوالنی شده را تشخیص دهد.
 -5اختالالت عملکرد رحم (هیپرتونیک و هیپوتونیک را تشخیص دهد.
 -6علل برئز نمایش صورت را شرح دهد.
 -7نمایش صورت را تشخیص دهد.
 -8مکانیزم زایمان در نمایش صورت را شرح دهد.
 -9عوارض تنگی لگن ورودی را بیان کند.
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 -10تنگی لگن میانی را تشخیص دهد و اندازه های لگن میانی را بیان کند.
 -11عوارض تنگی لگن میانی را بیان کند.
 -12انواع اختالالت فشار خون در بارداری را نام ببرید.
 -13فشارخون حاملگی را تشخیص دهد.
 -14پره اکالمپسی خفیف و شدید را تشخیص دهد.
 -15علل بروز الیگوهیدرامنیوس زودرس و دیررس را شرح دهد.
 -16عوارض الیگوهیدرامنیوس و درمان ان را شرح دهد.
 -17ناسازگاری گروه خونی  ABOرا بطور کامل شرح دهد.
 -18چگونگی ایجاد ناسازگاری گروه خونی  CDEرا شرح دهد.
 -19روش های شناسایی حاملگی دچار ایزوایمونیزاسیون را شرح دهدیص دهد.
 -20هدف از القاء زایمان رابیان کنید.
 -21هدف از تقویت زایمان را بیان کند.
 -22موارد منع القاء زایمان را بیان کند.
 -23ریسک فاکتورهای نمایش بریچ را بیان کند.
 -24انواع بریچ را نام ببرد.
 -25مکانیزم لیبر و زایمان خود به خود در نمایش بریچ را بیان کند
 -26اندیکاسیون های سزارین در نمایش بریچ را بیان کند.
 -27بی حسی و بیهوش برای لیبر و زایمان بریچ را توضیح دهد.
 -28عوارض زایمان بریچ را نام ببرد.
 -29سزارین را تعریف کند.
 -30انواع سزارین را نام ببرد.
 -31انواع برش های شکمی را نام برده مزایا و معایب ان را توضیح دهد.
 -32فواید و خطرات کارازمایی زایمان واژینال در مقلیسه با سزارین تکراری را بیان کند.
 -33معیارهای انتخاب افراد برای زایمان واژینال را شرح دهد.
 -34روش های بررسی بلوغ ریه جنین را شرح دهد.
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 -35انواع فورسپس را نام ببرد.
 -36طبقه بندی زایمان با فورسپس را شرح دهد.
 -37اندیکاسیون های مادری و جنینی زایمان ابزاری را نام ببرد.
 -38شرایط استفاده از فورسپس و واکیوم را شرح دهد.
 -39حاملگی خارج از رحم را تعریف کند.
 -40علل حاملگی خارج از رحم را شرح دهد.
 -41عالئم بالینی و ازمایشگاهی حاملگی خارج از رحم را شرح دهد.
 -42سقط را تعریف کند.
 -43اتیولوژی سقط را بیان کند.
 -44بیماری های تروفوبالستیک حاملگی را تعریف کند.
 -45انواع بیماری های تروفوبالستیک حاملگی را نام ببرد.
 -46عالئم بالینی مول هیداتیدفرم را نام ببرد.
 -47زایمان زودرس را تعریف کند.
 -48عالئم بالینی دردهای زودرس زایمانی را بیان کند.
 -49دردهای زودرس زایمانی را تشخیص دهد.
 -50ریسک فاکتورهای حاملگی های چند قلویی را نام ببرد.
 -51دوقلویی یکسان را تعریف کند.
 -52دوقلویی غیر یکسان را تعریف کند.

روش تدریس :سخنرانی و بحث و گفتگو
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو:
 حضور فعال و توام با آمادگی
 آزمون های بدون اطالع رسانی (تشریحی)
 آزمون پایانی (چهارگزینه ای)

1نمره
 2نمره
 17نمره
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نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای
وظایف دانشجو:
سایر تذکر های مهم برای دانشجویان:











رعایت شئونات دانشجویی
مطالعه کافی درس قبل از حضور در کالس
مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو :
برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشکده
خاموش کردن موبایل در کالس درس
رعایت احترام به استاد
میزان همکاری دانشجو با استاد در پیشرفت برنامه های درسی
انجام به موقع تکالیف و پرژوه تعیین شده(تا آخرین جلسه کالس درس در ترم جاری)
میزان همکاری دانشجو در برقراری نظم در فرایند تدریس
میزان نظرات سازنده دانشجو در محدوده موضوعات درسی

منابع :

 -1بارداری و زایمان ویلیامز کانینگهام اف گاس  .اخرین چاپ
 -2درسنامه 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
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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

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

 -11دیگر کتابهای مراقبتهای بهداشتی یا پرستاری مادر و کودک.
 -12مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران در دو جلد(راهنمای خدمات داخل و خارج بیمارستانی)-
وزارت بهداشت و سالمت.دفتر سالمت خانواده و جمعیت  ,اداره سالمت مادران

تقویم درس :
جلسه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عنوان
زایمان سخت
زایمان سخت
زایمان سخت
اختالالت فشارخون دربارداری
ناسازگاری خونی دربارداری
اختالالت حجم مایع امنیون
القاء زایمان
بارداری و زایمان بریچ
زایمان بریچ و چرخش سفالیک و پودالیک
سزارین و مراقبت های مریوطه و کارازمایی زایمان واژینال
بعدازسزارین قبلی
زایمان با فورسپس و واکیوم
حاملگی خارج از رحم
سقط
بیماریهای تروفوبالستیک حاملگی
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مدرس
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی
شیرازی

15
16

زایمان زودرس وزایمان دیررس
حاملگی چندقلوئی
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شیرازی
شیرازی

