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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

   course planترمی  دوره  طرح 

 98-99 دومنیمسال  :* نیمسال تحصیلی                    مامایی *گروه آموزشی:                        پرستاری و مامایی بویه:دانشکده* 

       13  کد درس*           (2ی)باردارمانیوزا یدرباردار یوجراح یداخل یهایماریب     عنوان درس: *

                                      مامایی  رشته تحصیلی : *                                                   ناپیوسته  کارشناسی      مقطع : *

   1کالسبرگزاری     محل*                                        11-18و   10-12 یکشنبه  زمان برگزاری:  *

                                  +جلسات اضافی4   9تعداد جلسات:  *                           نظرینوع واحد:  *                                     1:  تعداد واحد* 

                    3تا  1فیزیوپاتولوژی و  1بارداری و زایمان پیش نیاز یا هم نیاز:  *                                                     11 تعداد فراگیران: *

 واحد( 1دکتر طیبه ضیائی)-دکتر نرجس سادات برقعی-الهام خوریدکتر مدرسین: نام 

 و یکشنبهشنبه روزهای تماس با مسئول درس:                                         دکتر الهام خوری    مسوول درس: نام 

 (222)01332411313 تلفن:                                               1اتاق هیات علمی    آدرس دفتر: 

 elham.khoori@yahoo.com :پست الکترونیک

 و جنین در بارداریها و زایمان های غیر طبیعیاداره و مراقبت از مادر  کسب دانش کافی در مورد تشخیص،: هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 55 بیماری های کبد و هپاتیت در بارداری -
 شایعترین بیماریهای کبدی در بارداری را نام ببرد

 تشخیص هپاتیت در بارداری رابداند

 مبتال به هپاتیت را در بارداری و پس از ان بیان کند اقدامات مورد نیاز مادر

 55 یبیماری های کلیه و مجاری ادرار در باردار-
 شایع در بارداری را بداند. دستگاه ادراریختالالت ا

 اقدامات مناسب در هر مورد را بیان کند.

 94 یدر باردار یقلب یاختالالت و مراقبت ها-
 شایع در بارداری را بداند. قلبیاختالالت 

 اقدامات مناسب در هر مورد را بیان کند.

  یدر باردار ریویبیماریهای -
 در بارداری را بداند. نفسنگی تپاتوفیزیولوژی 

 .را بداند پنومونیبر بارداری و جنین و تاثیر بارداری بر  پنومونیتاثیر 

 را بداند آسمبر بارداری و جنین و تاثیر بارداری بر  آسمتاثیر 

   یدر باردار عصاب و روانابیماریهای -
 در بارداری را بداند. ختالالت حمله ایاپاتوفیزیولوژی 

 .را بداند رعصبر بارداری و جنین و تاثیر بارداری بر  رعصتاثیر 

 .را بداند یگرنمبر بارداری و جنین و تاثیر بارداری بر  یگرنمتاثیر 

 59 اختالالت گوارشی در بارداری -
 اختالالت گوارشی شایع در بارداری را بداند. 

 اقدامات مناسب در هر مورد را بیان کند.

 55-55 (دیروئیت ابت،ی)دیاختالالت غدد در باردار
 عالئم تشخیص دیابت بارداری را بداند
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 بیان کند. بارداری و زایمان و پس از زایمان مادر مبتال به دیابت را اقدامات مناسب در 

 عالئم تشخیص بیماریهای تیروئیدی در بارداری را بداند

 بیان کند. روئیدی را بارداری و زایمان و پس از زایمان مادر مبتال به اختالل تیاقدامات مناسب در 

 55ی اختالالت خون در باردار
 شایع در بارداری را بداند. خونیاختالالت 

 اقدامات مناسب در هر مورد را بیان کند.

 01در بارداری  تصویربرداری
 و شرایط ان را بداند زمان انجام سونوگرافی در بارداری

 .غربالگری را بداند نکات مهم در سونوگرافی

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل %10معادل  نمره  2(:الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 نمره کل %90معادل  نمره 18ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 مختلط  تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :ن ترم میا

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجورات و مقر

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه قبل و پاسخ به سواالت در کالس

 (2019لب کالس )حداقل یک مقاله پژوهشی کاربردی از مطا

 --* تاریخ امتحان میان ترم: 

 صبح 10ساعت    3/4/99سه شنبه      تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 2018سال 21زایمان ویلیامز ویرایش بارداری و  :یمنابع اصل

 راهنمای کشوری مراقبت ادغام یافته سالمت مادر و کودک )آخرین ویرایش(

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 فتهه ردیف

 

 ساعت
 

 رئوس مطالب

 یاییضدکتر 

 ارائه درس یوهش

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

ایل کمک وس

 آموزشی

 یکشنبه ترم ومد 1

81-81 
 بیماری های  دستگاه ادراری 

 سخنرانی

 بحث گروهی
کامپیوتر،دیتا  آمادگی کوئیز

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 یکشنبه ترم ومس 2

81-81 

 سخنرانی بیماریهای قلبی

 بحث گروهی
 ی قبلمطالعه مبحث 

 آمادگی کوئیز
کامپیوتر،دیتا 

 پروژکنور
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 وایت برد

 ماژیک

 یکشنبه ترم هارمچ 3

81-81 

 سخنرانی بیماریهای کبدی و هپاتیت

 بحث گروهی
 ی مطالعه مبحث قبل

 آمادگی کوئیز
کامپیوتر،دیتا 

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 رئوس مطالب   

 رقعیبدکتر 

   

 ترم فتمه 4

21/12/98 

 یکشنبه

81-81 

 در بارداریاعصاب بیماریهای 

 (صرع و سردرد)

 سخنرانی

 گروهی بحث

کامپیوتر،دیتا  آمادگی کوئیز

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 ترم شتمه 5

13/1/99 

 

 کشنبهی

81-81 

  در بارداری یویربیماریهای 

 ) آسم و پنومونی (

 سخنرانی

 بحث گروهی

مطالعه مبحث 

 ی قبل

 آمادگی کوئیز

کامپیوتر،دیتا 

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 رئوس مطالب   

 وریخدکتر 

   

 یکشنبه ترم همن 1

81-81 
 یاختالالت غدد در باردار

 (دیروئیت ابت،ی)د

 سخنرانی

 بحث گروهی
کامپیوتر،دیتا  آمادگی کوئیز

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 یکشنبه ترم همد 7

81-81 

 سخنرانی اختالالت گوارشی در بارداری

 بحث گروهی
 ی مطالعه مبحث قبل

 آمادگی کوئیز
کامپیوتر،دیتا 

 وژکنورپر

 وایت برد

 ماژیک

 یکشنبه ترم ازدهمی 1

81-81 

 سخنرانی یاختالالت خون در باردار

 بحث گروهی
 ی مطالعه مبحث قبل

 آمادگی کوئیز
کامپیوتر،دیتا 

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک

 یکشنبه ترم وازدهمد 9

81-81 

 سخنرانی سونوگرافی در بارداری

 بحث گروهی
 ی مطالعه مبحث قبل

 آمادگی کوئیز
تا کامپیوتر،دی

 پروژکنور

 وایت برد

 ماژیک
 

 

 

8931سال  ماهبهمن                                                                                                              


