به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :

نوع درس  :تئوری

کارشناسی  /پرستاری

تعداد واحد 2 :

مدرس  :الناز خیّر

دروس پیش نیاز  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
تاریخ شروع کالس 49/22/22 :

نیمسال تحصیلی  :نیمسال دوم49-49
کالس 49/9/24:
مشخصه درس 995 :
غدیر

روز و ساعت برگزاری :

مشخصه درس 969 :
غدیر

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه22:44 22:94

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

مشخصه درس 954 :
غدیر

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه20:44 21:94

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

مشخصه درس 994 :
غدیر

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه25:94 24:44

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

مشخصه درس 999 :
غدیر

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه21:01 25:21

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

مسؤول درس :

الناز خیّر

چهار شنبه44:21 24:01

تاریخ پایان

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه 4صبح – پنج شنبه 25عصر

تاریخ امتحان پایان ترم  49/9/22 :و 49/9/24

شرح درس :
این درس شامل موارد غیر طبیعی و موقعیتهای آسیب پذیرید مراحل مختلف باروری (حاملگی،زایمان،بعداززایمان،نوزادان
و مشکل نازایی)می باشدبه دانشجوفرصت داده می شودبا حضور فعال درآموزش نظری و عرصه های مختلف خدمات
،توانایی های الزم را برای بررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر
کسب نمایندو مشکالت بالفعل و بالقوه سالمت آنها را تشخیص داده  ،تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد در موقعیتهای خاص
را انجام دهد.

عنوان جلسه  :سقط
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با سقط و عالیم و علل و روش های درمانی آن

شماره جلسه 2 :

اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواندسقط را تعریف کند
 .2دانشجو بایدبتواند انواع سقط را تقسیم بندی نماید
 .9دانشجو بایدبتواند خصوصیات انواع سقط را توضیح دهد
 .9دانشجو بایدبتواند روش های درمان را در انواع سقط توضیح دهد
 .9دانشجو بایدبتواند علل سقط را بنویسد
 .6دانشجو بایدبتواند تدابیر پرستاری را در مورد انواع سقط نام ببرد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
حاملگی نابجا

عنوان جلسه :
2:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با حاملگی نابجا و علل و عالیم و روش های درمانی آن.

شماره جلسه

اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواند حاملگی نابجا را تعریف کند
 .2دانشجو باید بتواند علل حاملگی نابجا را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواند عالئم حاملگی نابجا را بنویسد
 .9دانشجو باید بتواند روش های درمان را در حاملگی نابجا توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواند تدابیر پرستاری را در مورد حاملگی نابجا بنویسد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :بیماریهای تروفوبالستیک حاملگی
جلسه 9:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با حاملگی تروفوبالستیک و علل و عالیم و روش های درمانی آن

شماره

اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواند انواع بیماریهای تروفوبالستیک حاملگی را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتواند انواع حاملگی موالر را بنویسد
 .9دانشجو باید بتواند عالئم حاملگی موالر را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواند راههای درمان را در گروههای مختلف حاملگی موالر بنویسد
 .9دانشجو باید بتواند اقدامات پرستاری را در بیماران تحت درمان با شیمی درمانی توضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :فشارخون حاملگی
جلسه 9:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پره اکالمپسی و علل و عالیم و روش های درمانی آن

شماره

اهداف رفتاری :
 .1دانشجو باید بتواند انواع فشارخون حاملگی را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتواند پاتوفیزیولوژی پری اکالمپسی را توضیح دهد
 .3دانشجو باید بتواند عالئم مختلف پری اکالمپسی را بنویسد
 .4دانشجو باید بتواند عوامل مستعد کننده پری اکالمپسی را نام ببرد
 .5دانشجو باید بتواند تدابیر پرستاری را در تشخیص پری اکالمپسی توضیح دهد

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :ادامه فشارخون حاملگی  +حاملگی چندقلو
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پره اکالمپسی و علل و عالیم و روش های درمانی آن
اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواند داروی سولفات منیزیم را در دوزهای مختلف محاسبه نماید
 .2دانشجو باید بتواند راههای مختلف درمان را در انواع فشارخون حاملگی توضیح دهد

شماره جلسه 9:

.9
.9
.9
.6
.5
.2

دانشجو باید بتواند استفراغ بدخیم حاملگی را تعریف کند
دانشجو باید بتواند سه علت مهم استفراغ های بدخیم حاملگی را با توجه به مطالب ذکر شده توضیح دهد
دانشجو باید بتواند تدابیر پرستاری را در استفراغ های بدخیم بنویسید
دانشجو باید بتواند انواع حاملگی چندقلو را توضیح دهد
دانشجو باید بتواند اصول مراقبت دوران بارداری را در حاملگی چند قلو بنویسید
دانشجو باید بتواند روش های مختلف زایمان را در حاملگی چند قلو نام ببرد

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :خونریزی های سه ماهه سوم حاملگی
جلسه 6:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با خونریزی های سه ماهه سوم بارداری و علل و عالیم و روش های درمانی آن

شماره

اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواندعلل خونریزی های سه ماهه سوم را توضیح دهد.
 .2دانشجو باید بتواندانواع جفت سرراهی را بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندعلل جفت سرراهی را بنویسد
 .9دانشجو باید بتوانداصول درمان را در جفت سرراهی بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندعالئم تشخیصی را در جفت جدا شده بنویسد
 .6دانشجو باید بتوانددو عارضه مهم دکلمان را از نظر علت وقوع توضیح دهد
 .5دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاری را در اداره بیمار مبتال به خونریزی های سه ماهه سوم بکار ببرد
 .2دانشجو باید بتواندعوارض خونریزی های سه ماهه سوم را از نظر مادری و جنینی توضیح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :اختالالت پرده های جنینی و مایع آمنیون
جلسه 5:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با اختالالت مایع امنیون و پرده های جنینی
اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواندالیگوهیدرآمینوس و پلی هیدرآمینوس را تعریف کند
 .2دانشجو باید بتواندعلل اولیگوهیدرآمینوس را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندعوارض اولیگوهیدرآمینوس را نام ببرد
 .9دانشجو باید بتوانداصول درمان اولیگوهیدرآمینوس را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندعلل پلی هیدرآمینوس را توضیح دهد
 .6دانشجو باید بتواندعوارض پلی هیدرآمینوس را توضیح دهد

شماره

 .5دانشجو باید بتوانداصول درمان پلی هیدرآمینوس را نام ببرد
 .2دانشجو باید بتواندپروالپس بندناف را توضیح دهد
 .4دانشجو باید بتواندعلل پروالپس بندناف را توضیح دهد
دانشجو باید بتوانددرمان پروالپس بندناف را شرح دهد
.24
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :حاملگی زودرس و دیررس
جلسه 2:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با حاملگی زودرس و دیررس و عالیم و علل و روش های درمانی ان

شماره

اهداف رفتاری :
 .2دانشجو باید بتواندحاملگی زودرس را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتواندعلل حاملگی زودرس را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتوانددرمان حاملگی زودرس را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندحاملگی دیررس را تعریف کنید
 .9دانشجو باید بتواندعلل حاملگی دیررس را توضیح دهد
 .6دانشجو باید بتوانددرمان حاملگی دیررس را توضیح دهد
 .5دانشجو باید بتواندعوارض حاملگی دیررس را بنویسید
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :زایمان آسیب پذیر
جلسه 4:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با زایمان های آسیب پذیر
اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندانواع دیستوشی را تعریف کند
 .2دانشجو باید بتواندعلل دیستوشی را بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندساختمان لگن طبیعی را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندانواع پرزانتاسیون غیرطبیعی را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندروش های زایمان را در پرزانتاسیون غیرطبیعی نام ببرد
 .6دانشجو باید بتوانداصول مراقبت پرستاری را در انواع پرزانتاسیون غیرطبیعی نام ببرد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی

شماره

عنوان جلسه  :بیماریهای قلبی و کم خونی در حاملگی

شماره جلسه 11:

هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماری های قلبی و کم خونی در دوران بارداری و عالیم و روش های درمانی آن ها
اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندتغییرات فیزیولوژیک سیستم قلبی و عروقی در حاملگی را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتواندخصوصیات کالس های مختلف بیماریهای قلبی را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتوانداصول مراقبت دوران بارداری را در بیماریهای قلبی توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتوانداصول مراقبت پرستاری را در حین لیبر و زایمان در بیمار قلبی بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندعوارض و تأثیر حاملگی را بر بیمار قلبی توضیح دهد
 .6دانشجو باید بتواندکم خونی را در حاملگی تعریف کند
 .5دانشجو باید بتواندانواع کم خونی را بنویسد
 .2دانشجو باید بتوانداصول درمان کم خونی را در حاملگی توضیح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه  :بیماریهای تیروئید و دیابت در حاملگی
جلسه 22:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با اختالالت تیروییدی و دیابت در دوران بارداری و علل و عالیم و رو ش های درمانی ان ها
اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندانواع اختالالت تیروئید را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتواندتأثیر پرکاری تیروئید را بر حاملگی بنویسد
 .9دانشجو باید بتوانداصول درمان پرکاری تیروئید را در حاملگی بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندتأثیر کم کاری تیروئید بر حاملگی بنویسد
 .9دانشجو باید بتوانداصول درمان کم کاری تیروئید در حاملگی را بنویسد
 .6دانشجو باید بتواندانواع دیابت در حاملگی را توضیح دهد
 .5دانشجو باید بتواندتأثیر حاملگی بر دیابت را بنویسد
 .2دانشجو باید بتواندتأثیر دیابت بر حاملگی را بنویسد
 .4دانشجو باید بتوانداصول درمان دیابت در حاملگی را توضیح دهد
 .24دانشجو باید بتواندتدابیر پرستاری را در اداره دیابت نام ببرد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره

عنوان جلسه  :عفونت های ادراری و ویروسی در حاملگی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عفونت های دوران بارداری و ویروسی و عالیم و روش های درمانی آن

شماره جلسه 22:

اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندتأثیر انواع عفونت های ویروسی مثل آبله مرغان ،تبخال ،هپاتیت ،آنفلوآنزا را بر حاملگی
بنویسد
 .2دانشجو باید بتوانداصول درمان عفونت های ویروسی را در حاملگی توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندعلل عفونت های ادراری را در حاملگی توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندعالئم سیستیت را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتوانددرمان سیستیت را توضیح دهد
 .6دانشجو باید بتواندعالئم پلونفریت را توضیح دهد
 .5دانشجو باید بتوانددرمان پلونفریت را توضیح دهد
 .2دانشجو باید بتوانداصول درمان عفونت ادراری در حاملگی را بنویسد
 .4دانشجو باید بتواندتأثیر عفونت های ادراری بر پیش آگهی حاملگی را توضیح دهد
 .24دانشجو باید بتواندعلل نارسایی حاد کلیه را توضیح دهد
 .22دانشجو باید بتوانداصول درمان را در نارسایی حاد کلیه توضیح دهد
 .22دانشجو باید بتواندتدابیر درمانی را در حاملگی بعد از پیوند کلیه توضیح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :اعمال جراحی در مامایی
جلسه 29:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با اعمال جراحی در دوران بارداری
اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندانواع مختلف سزارین را بنویسد
 .2دانشجو باید بتواندعلل انجام سزارین را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندعوارض سزارین را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتوانداصول انجام زایمان را به روش واکیوم بنویسد
 .9دانشجو باید بتوانداصول انجام زایمان را به روش فورسپس بنویسد
 .6دانشجو باید بتواندعوارض زایمان به روش واکیوم و فورسپس را تعریف کند
 .5دانشجو باید بتواندمراقبت پرستاری را در سزارین توضیح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره

شماره

عنوان جلسه  :عفونت بعد از زایمان
جلسه 29:
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با عفونت های دوران نفاسی و عالیم و روش های درمانی ان
اهداف رفتاری:
 .2دانشجو باید بتواندعفونت بعد از زایمان را تعریف کند
 .2دانشجو باید بتواندعوامل مستعد کننده عفونت بعد از زایمان را توضیح دهد
 .9دانشجو باید بتواندراههای درمان عفونت بعد از زایمان را بنویسد
 .9دانشجو باید بتواندانواع عفونت بعد از زایمان را بنویسد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی

شماره

صدمات وارده به نوزاد

عنوان جلسه :
جلسه29 :
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با صدمات وارد شده به ن.زلد و نحوه برخورد با ان

اهداف رفتاری:
 )2دانشجو باید بتواندصدمات وارده به جمجمه (سفال هماتوما  ،کاپوت ساکسیدانئوم  ،شکستگی استخوان
جمجمه و خون ریزی های داخل مغزی) را لیست نموده و توضیح دهد.
 )2دانشجو باید بتواندصدمات سیستم عصبی (فلج عصب صورتی ،صدمه به عصب فرنیک  ،آسیب به شبکه بازویی)
را شرح دهد.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :مشکالت نوزادان نارس
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزاد نارس و نحوه برخورد با آن

شماره جلسه 26:

اهداف رفتاری:
 )1دانشجو باید بتواندتدابیر در مانی و مراقبتهای مربوطه رادر مشکالت شایع در نوزدان نارس ( سندرم
دیسترس تنفسی در نوزادان  ،احیا در نوزادان) را توضیح دهد.
 )2دانشجو باید بتواندعکس العمل خانواده به فرزند ناهنجار و مرده و نوزاد آسیب پذیر را شرح دهد.
)9نقش پرستار در تطابق خانواده با مشکالت نوزاد بیان کند
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی

شماره جلسه 25:

عنوان جلسه  :نوزادان آسیب پذیر
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با نوزادان اسیب پذیر و نحوه برخورد با آنها
اهداف رفتاری:
 )1دانشجو باید بتواندتحوالت بهداشتی امروز در ارتباط با نوزادان را شرح دهد.

 )2دانشجو باید بتواند نوزاد نارس ،کم وزن و دیر رس (مشخصات ,عوارض ومراقبت های پرستاری
مربوطه را تعریف کند.
 )9دانشجو باید بتواندمراقبتهای مربوطه ودرمان مربوط به اختالالت همولیتیک نوزاد ،یرقان
فیزیولوژیکی،یرقان بیماری زا و ناسازگاری های خونی را توضیح هد.
 )9دانشجو باید بتواندتعاریف و درمانهای الزم را در هیپو ترمی و هیپوگلیسمی شرح دهد
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :ویدیو پروژکتور،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو  :آزمون پایان ترم
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی
وظایف دانشجو  :حضور منظم توام با توجه سر کالس،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس،عدم ترک کالس حین تدریس
و ......
منابع :
Williams Obstetrics , Twenty-Fourth Edition

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 2
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :

کارشناسی  /پرستاری

نوع درس  :تئوری
مدرس  :الناز خیّر

تعداد واحد 2 :

دروس پیش نیاز  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
نیمسال تحصیلی  :نیمسال دوم 49-49
49/9/24:
مشخصه درس :

555

تاریخ شروع کالس 49/22/22 :

روز و ساعت برگزاری :

چهار شنبه44:21 24:01

تاریخ پایان کالس

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

غدیر
مشخصه درس :

969

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه22:44 22:94

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

غدیر
مشخصه درس :

954

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه20:44 21:94

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

غدیر
مشخصه درس :

994

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه25:94 24:44

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

غدیر
مشخصه درس :

999

روز و ساعت برگزاری  :چهار شنبه21:01 25:21

مکان برگزاری  :کالس ،5ساختمان

غدیر
مسؤول درس :

الناز خیّر

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه 4صبح – پنج شنبه 25عصر

تاریخ امتحان پایان ترم  49/9/22 :و 49/9/24

شرح درس :
این درس شامل موارد غیر طبیعی و موقعیتهای آسیب پذیرید مراحل مختلف باروری (حاملگی،زایمان،بعداززایمان،نوزادان
و مشکل نازایی)می باشدبه دانشجوفرصت داده می شودبا حضور فعال درآموزش نظری و عرصه های مختلف خدمات
،توانایی های الزم را برای بررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر
کسب نمایندو مشکالت بالفعل و بالقوه سالمت آنها را تشخیص داده  ،تدابیر پرستاری مبتنی بر شواهد در موقعیتهای خاص
را انجام دهد.

اهداف کلی :
)2آشنایی دانشجو با سقط و عالیم و علل و روش های درمانی آن
)2آشنایی دانشجو با حاملگی نابجا و علل و عالیم و روش های درمانی آن.
)9آشنایی دانشجو با حاملگی تروفوبالستیک و علل و عالیم و روش های درمانی آن
)9آشنایی دانشجو با پره اکالمپسی و علل و عالیم و روش های درمانی آن
)9آشنایی دانشجو با پره اکالمپسی و علل و عالیم و روش های درمانی آن

)6آشنایی دانشجو با خونریزی های سه ماهه سوم بارداری و علل و عالیم و روش های درمانی آن
)5آشنایی دانشجو با اختالالت مایع امنیون و پرده های جنینی
)2آشنایی دانشجو با حاملگی زودرس و دیررس و عالیم و علل و روش های درمانی ان
)4آشنایی دانشجو با زایمان های آسیب پذیر
)24آشنایی دانشجو با بیماری های قلبی و کم خونی در دوران بارداری و عالیم و روش های درمانی آن
ها
)22آشنایی دانشجو با اختالالت تیروییدی و دیابت در دوران بارداری و علل و عالیم و رو ش های درمانی آنها
)22آشنایی دانشجو با عفونت های دوران بارداری و ویروسی و عالیم و روش های درمانی آن
)29آشنایی دانشجو با اعمال جراحی در دوران بارداری
)29آشنایی دانشجو با عفونت های دوران نفاسی و عالیم و روش های درمانی ان
)29آشنایی دانشجو با صدمات وارد شده به نوزاد و نحوه برخورد باآن
)26آشنایی دانشجو با نوزاد نارس و نحوه برخورد با آن
)25آشنایی دانشجو با نوزادان اسیب پذیر و نحوه برخورد با آنها

اهداف رفتاری :
)2دانشجو باید بتواند سقط را توضیح دهد
)2دانشجو باید بتواند حاملگی نابجا را توضیح دهد
)9دانشجو باید بتواند حاملگی تروفوبالستیک را توضیح دهد

)9دانشجو باید بتواند پره اکالمپسی را توضیح دهد
)9دانشجو باید بتواند حاملگی دوقلویی و پره اکالمپسی را توضیح دهد
)6دانشجو باید بتواند خونریزی سه ماهه سوم را توضیح دهد
 )5دانشجو باید بتواند اختالالت مایع آمنیون و پرده های جنینی را توضیح دهد
 )2دانشجو باید بتواندحاملگی زودرس و دیررس را توضیح دهد
 )4دانشجو باید بتواند زایمان های آسیب پذیررا توضیح دهد
 )24دانشجو باید بتواند بیماری های قلبی و کم خونیرا توضیح دهد
 )22دانشجو باید بتواند اختالالت تیروئیدی و دیابترا توضیح دهد
 )22دانشجو باید بتواند عفونتها در بارداریرا توضیح دهد
 )29دانشجو باید بتواند اعمال جراحی دوران بارداریرا توضیح دهد
 )29دانشجو باید بتواند عفونت های نفاسیرا توضیح دهد
 )29دانشجو باید بتواند صدمات وارد شده به نوزادرا توضیح دهد
 )26دانشجو باید بتواند نوزاد نارسرا توضیح دهد
 )25دانشجو باید بتواند نوزاد آسیب پذیررا توضیح دهد

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،سوال و جواب
وسایل کمک آموزشی  :ویدیو پروژکتور ،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو  :آزمون پایان ترم
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی

وظایف دانشجو  : :حضور منظم توام با توجه سر کالس،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس،عدم ترک کالس حین تدریس
و ......
منابع :
Williams Obstetrics , Twenty-Fourth Edition

تقویم درس :
جلسه
2
2
9
9
9
6
5
2
4
24
22
22
29
29
29

عنوان
سقط
حاملگی نابجا
بیماریهای تروفوبالستیک حاملگی
فشارخون حاملگی
ادامه فشارخون حاملگی  +حاملگی چندقلو
خونریزی های سه ماهه سوم حاملگی
اختالالت پرده های جنینی
حاملگی زودرس و دیررس
زایمان آسیب پذیر
بیماریهای تیروئید و دیابت در حاملگی
بیماریهای قلبی و کم خونی در حاملگی
اعمال جراحی در مامایی
عفونت بعد از زایمان
صدمات وارده به نوزاد
مشکالت نوزادان نارس

مدرس
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر
الناز خیّر

26
25

نوزادان آسیب پذیر
پرسش و پاسخ

الناز خیّر
الناز خیّر

