
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

  بارداري و زنان فيزيولوژي و آناتومی با آشنايی   1

                     بارداري در فيزيولوژيك تغييرات 
 در پزشكی هاي فوريت هاي تكنسين هاي مسئوليت و قوانين با آشنايی 2

  باردار زنان با برخورد

 باردار زن ارزيابی چگونگی با آشنايی 
 بارداري عوارض با آشنايی  3

 جنين و مادر از مراقبت شيوه با آشنايی 
 آن اداره و طبيعی زايمان مراحل با آشنايی  4

 زايمان عوارض با آشنايی 
 لگن، درد رحم، از خارج بارداري سقط، ) بارداري هاي اورژانس با آشنايی 5

 ...( و ريباردا در ديابت و اكالمپسی اكالمپسی، پره خون، فشار تروما،
 نوزاد از مراقبت چگونگی با آشنايی  6
 و شكم درد طبيعی، غير هاي زنان)خونريزي شايع هاي بيماري با آشنايی  7

 هاي بيماري ها، عفونت فيبرها، ها، كيست لگن، التهابی هاي بيماري لگن،

 ...( و دوشاخ رحم شامل زنان ساختمانی و ژنتيكی
 زنان شايع هاي سرطان و ها بدخيمی آشنايی     8

   

 

 

 

 

 

 راهنماي مطالعه دانشجويان

«Study guide» 

 

 بيماري هاي زنان و زايمان عنوان درس:

 

 كارشناسی ناپيوسته مقطع تحصيلی: هاي پزشكی فوريت  رشته تحصيلی:

 اناتومی و فيزيولوژيپيشنياز:    واحد 1 تعداد واحد:

 پيراپزشكی گروه آموزشی:

 

 

 نرگس اسكندري مدرسين:مدرس/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلی درس:

  آناتومی و فيزيولوژي دستگاه تناسلی زنان و تغييرات بارداري آشنايی با 

هاي مرتبط با آشنايی با اختالالت دوران بارداري، بيماري هاي شايع زنان و اورژانس 

 زنان، بارداري و زايمان

 نوزادمادر و آشنايی با روند زايمان و مراقبت از 

 روش تدريس:

 پرسش و پاسخ -بحث گروهی –سخنرانی 

 :اين درس روش ارزشيابی

 نمره 17آزمون پايان دوره   

 نمره 1حضور كامل در جلسات كالس 

 نمره 2شركت فعال در كالس و انجام تكاليف محوله 

 وظايف و تكاليف دانشجو در اين درس:

شركت منظم و فعال در جلسات كالس، انجام تكاليف محول شده، شركت در آزمون 

 پايان دوره

 

 

 اهميت اين درس در يك پاراگراف:

زنان و تغييرات بارداري به اختالالت  دستگاه تناسلی آناتومی و فيزيولوژياين درس ضمن مرور 

دوران بارداري، بيماري هاي شايع زنان و اورژانس هاي مرتبط با زنان، بارداري و زايمان می 

 .پردازد

 

 اشتباهات رايج دانشجويان در اين درس عبارتند از:

 

 نكات كليدي در يادگيري بهتر اين درس عبارتند از:

 انجام تكاليف محول شده  شركت منظم و فعال در جلسات كالس،

 منابع اصلی درس:

 آخرين چاپ "اورژانس هاي طبی پيش بيمارستانی ميانی "بلد سو برايان، پورتر رابرت، چري ريچارد 

 آخرين چاپ "اورژانس هاي طبی پيش بيمارستانی پايه "بلد سو برايان، پورتر رابرت، چري ريچارد 

 بارداري و زايمان ويليامز، آخرين چاپ    

   Essentials of paramedic maternity care (brady) 

   Essentials of paramedic care, last edition (brady) 

 


