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 رئوس اصلی جلسات درس:

 PROMپره ترم و  اول

 IUGRپست ترم و  دوم

 اختالالت فشارخون در بارداری سوم

 ناسازگاریهای خونی، استفراغ چهارم

 جفت و پرده ها پنجم

 پرویا و دکلمان ششم

 بیماریهای تروفوبالستیک هفتم

 خونریزیهای قبل از زایمان، تروما در بارداری هشتم

 القا زایمان نهم

 سزارین، فورسپس و وکیوم دهم

 روشهای ارزیابی سالمت جنین یازدهم

 انواع پوزیشن جنین، دیستوشی دوازدهم

 تئوری درد و روشهای کاهش درد زایمان سیزدهم

 خونریزی بعد از زایمان چهاردهم

 عفونت نفاسی پانزدهم

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 1بارداری و زایمان غیرطبیعی  عنوان درس:

 

 پیشنیاز:                                       مامایی  رشته تحصیلی:

 

 گروه آموزشی:

 مامایی

 مدرس/ مدرسین:

 ایمانه خاکی

 



 

 

 

 

 

 

 

مرحله  3مراقبتهای الزم از مادر در طول ، بدانندسیر بالینی لیبر را هدف کلی درس:

عوارض حاملگی چون ، ارزیابی جنین در قبل و حین لیبر را بشناسند، زایمان را بدانند

ایجاد انگیزه در ،ومراقبتهای ان را بدانند  Rh,جفت سرراهی ،دکولمان و ناسازگاری

 یادگیری این واحد درسی

 روش تدریس:

 موالژ – برد وایت -  Power point کامپیوتری برنامه

 :این درس روش ارزشیابی

 %5     کالس در منظم حضور

 %5    گروهی های بحث در فعال شرکت .2

 %11     محوله تکالیف انجام .3

   %11      کالسی ارزشیابیهای .4

 %01      دوره پایان ارزشیابی .5

شرکت فعال در بحث ، حضور منظم در کالس :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 انجام تکالیف محوله، های گروهی

خانواده واحد بنیادی جامعه و کانون اصلی رشد و  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

تعالی انسان است و مادر دراین کانون نقش تعیین کننده ای به عهده دارد . لذا بایستی توجه 

اشتی و درمانی دولت قرار گیرد . این به سالمت جسمی و روانی او در راس برنامه های بهد

درس جهت آشنایی دانشجویان دانشجویان مامایی با وظایف انسانی و اخالقی ماما در قبال 

 مادر باردار طرح ریزی گردیده است

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 جلسه هر دروس مطالعه عدم امتحان، شب برای دروس کردن انباشته

 کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از: نکات

 السحضور منظم در ک

 انجام تکالیف گفته شده

 مطالعه دروس قبل از حضور در کالس

 2112،  3و2و1بارداری و زایمان ویلیامز ، جلد  –کنینگهام ، مک دونالد و همکاران  منابع اصلی درس:

- . 23nd ed. New obstetricsWilliams Cunningham, Leveno, Bloom et al.(2010) 

York  MC Grawhill. 

- Diane M. Fraser and Maureen D. Raynor, MA,. Myles' Textbook for Midwives 

Evolve, (2013)15th Edition. 

- Danakas , ueorget . & Marcello pietrantion . (2010) .Practical Guied to the 

care of the gynecologic / obstetric patient . Copyright , By mosby-year Book , 

Inc .  

- Tampson june M .etal . ( 2011) . Mosby , s clinical nursing . 4 th ED . mosby-

year Book , Inc . 


