
 (  Course Planطرح درس ترمی  )

 

 1 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 

 98-99گروه آموزشی: مامائی            نیمسال دوم:      

 6ترم مقطع تحصیلی:کارشناسی          2-4شنبه  دوزمان برگزاري:                  (33)کد 4زايمانبارداري  عنوان درس:

 نظري نوع واحد:        واحد 1دانشكده پرستاري مامائی       محل:                                     : دکتر برقعیام مدرسن

  8لسات  :تعداد ج         رشته تحصیلی : مامائی                                         3،2،3علوم پايه و بارداري پیشنیاز:

 ول درس:ئنام مس

 دکتر نرجس سادات برقعی

 42356066) دانشكده(:تلفن 

 32-34شنبه دو روزهاي تماس

 : دانشكده پرستاري ماماییآدرس دفتر 

E-mail: borghei2006@yahoo.com 

  هدف کلی درس:

باردار مبتال به بیماريهاي شناخت نیازهاي اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماري به ويژه زن 

 داخلی و جراحی و اثرات آن در بارداري و زايمان و بالعکس

 تشخیص مشکالت و احتیاجات مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب الويتها در اجراي مراقبتهاي مربوطه

مکهاي پزشکی الزم در کاربرد يافته هاي علمی در ارايه خدمات به زنان باردار بیمار و آسیب پذير و فراهم آوردن ک

 موارد لزوم

بند بودن به رعايت اصول اخالقی و موازين اسالمی بهنگام ارائه تشخیص مسئولیتها و محدوديتهاي حرفه اي، پاي

 خدمات

 اهداف اختصاصی درس :

 دانشجو بتواند: 

  تشخیص دهد.بارداري هاي پر خطر را 

  بارداري را بیان کند.  طی در ریويهاي ریبیمامشكالت 

  دهد.  تشخیصرا  مالحظات بالینی مادران باردار معتاد 

  ري را شرح دهد. ادرصرع در بامشكالت بیماري 

  سردرد در بارداري را بیان کند. تشخیصهاي افتراقی 

  دقت کندانتقال خون  مهم به هنگام  اصولبه . 

 تاثیر انواع بیماریهاي تنفسی در بارداري را بیان نماید. 

  ویروسی در بارداري را شرح دهد.و  باکتریائی عفونتهاي سیستمیك 

  مقاربتی در بارداري را بنویسد. عفونتهاي 

 1401و ترجمه  2612 مرجعبارداري و زایمان ویلیامز  - منابع اصلی درس

- Myles textbook  1406ترجمه خوشه خالقیبا 

- Essential of Maternity Bobak (last edition) 
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-Varneys Midwifery(last edition) ترجمه زیبا تقی زاده با 

وزارت بهداشت،دفتر سالمت خانواده و جمعیت، ، مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادران-

 اداره سالمت مادران

 دستورالعمل گزارشهاي ارسالی از مدیریت بیماریها به واسطه معاونت بهداشتی دانشگاه

وزارت بهداشت،  -عی  و ارایه خدمات مامایی راهنماي کشوري انجام زایمان طبی - 

 دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره سالمت مادران

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 نمره که شامل: 4 الف( در طول دوره

 نمره پایان ترم %5معادل  نمره( 1)پرسش و پاسخ کالسی حضور به موقع در کالس و شرکت فعال در ( 1

 نمره پایان ترم  %15معادل نمره(4نها )آفعالیت کالسی از قبیل سخنرانی از ترجمه مقاالت جدید و ارائه ( 2

 ب( پايان ترم:

 .خواهد بود تستیکه بصورت را به خود اختصاص خواهد داد  نمره پایان ترم  %26معادل نمره 16امتحان پایان ترم  -

 2/4/99 شنبهدو تاريخ امتحان پايان ترم:
 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو 

توا ند وارد کالس شود در غیر اين صورت با اختیار مدرس يا غیبت  دقیقه پس از ورود مدرس می 31تا  دانشجو -3

                               محسوب شده ويا از نمره پايان ترم کاسته می شود.                                                                                

 درس تنها با اجازه مدرس امکان پذير است.ورود و خروج دانشجويان به کالس در حین  -2

 برابر با مقررات آموزش می باشد. مقررات حضور و غیاب ) تعداد غیبت مجاز ( -3

 الزامی می باشد. در کالسو اسالمی رعايت شئونات اخالقی  -4 

 
 ن درس خواهد شد .آآموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر وغیبت موجه موجب حذف  13* بر اساس ماده 

       4جدول زمان بندی ارائه برنامه درس بارداری و زایمان 

 
 عنوان ساعت جلسات

وسایل 

کمک 

 آموزشی

روش 

 ستدری

 دانشجویان  فعالیتهای یادگیری

 دومفته ه 1

 ترم

 

 مطالعه مباحث قبلی سخنرانی اسالید ترانسفوزیون خون 4-2

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

سوم فته ه 2

 رمت

 

 مطالعه مباحث قبلی سخنرانی اسالید صرع و سردرد در بارداری 4-2

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

م چهارفته ه 3

 رمت

 

 بیماریهای تنفسی در بارداری 4-2

 ) آسم و پنومونی (

 مطالعه مباحث قبلی سخنرانی اسالید

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 
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 پنجمفته ه 4

 رمت

 

 بیماریهای تنفسی در بارداری 4-2

 )سل(

 مطالعه مباحث قبلی سخنرانی اسالید

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

م ششفته ه 5

 رمت

 

در ی عفون بيماریهای 4-2

 بارداری

ارائه  اسالید

 دانشجویان

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

 هفتم فتهه 6

 ترم

 

در ی عفون بيماریهای 4-2

 بارداری

ارائه  اسالید

 دانشجویان

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

م هشتفته ه 7

 رمت

 

عفونتهای آميزشی طی  4-2

 بارداری

ارائه  اسالید

 دانشجویان

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

 نهمفته ه 8

 رمت

 

عفونتهای آميزشی طی  4-2

 بارداری

ارائه  اسالید

 دانشجویان

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 مطلب مربوطهارائه آمادگی 

 

 

 

 

  

 

 


