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مشخصات درس
عنوان درس :بارداری و زايمان -3زايمان غیر طبیعي
دروس ییش نیاز :بارداری و زايمان  -2بارداری طبیعي

تعداد واتد2 :نظری
سال تحمیلي95-96:

نیمسال:اول

مشخصات دانشجویان
رشته تحمیلي :مامايي مقطع :كارشناسي

تعداد دانشجويان33:

در صورتيكه بیش از يك مدرس درس فوق را تدريس مينمايندلطفا تعدادواتديا مجموع ساعاتي را كه جنابعالي تدريس ميفرمايید ،قید نمايید.
تعداد واتد مدرس دور-:
نار و نار حانوادگي -:

شرح واحد درسی :آشنايي با نحوه تشخیص ،اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداريها و زايمانهای غیر طبیعي
هدف كلی درس :شنننناحت تاطب طبیعي و غیر طبیعي حانم باردار ،تشنننخیص و تمنننمیمگیری مناسنننن هن ار برحورد با تاطب
غیرطبیعي بارداری از جمله زايمان زودرس ،ديررس تامل ي دسننننین باط ویايین ،فشنننار حون در بارداری ،زايمان سنننخت  ،و انجار
مراقبتهای صحیح و مناسن در برحورد با هر كدار از موارد فوق.
اهداف جزیی درس:
در یايان دوره كالسي از دانشجو انتظار مي رود كه:



انواع ديستوشي را نار ببرد.
علل ديستوشي را توضیح دهد.



موارد كاربرد وكیور و فورسپس را توضیح دهد.



اينداكشن و اگمنتیشن تین زايمان را توضیح دهد.
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مانیتورينگ جنین تین بارداری و زايمان را توضیح دهد.



تستهای ارزيابي سالمت جنین رانار ببرد.



آسینهای كانال زايماني را توضیح دهد.



انواع حونريزیهای بعد از زايمان را توضیح دهد.



سقط را توضیح دهد .



تامل ي حارج از رتم را توضیح دهد.




بیماريهای تروفوبالستیك تامل ي را توضیح دهد.
جفت سرراهي را توضیح دهد.



دكولمان را توضیح دهد.



ناهنجاريهای جفت و یرده های جنیني را توضیح دهد.



زايمان زودرس را توضیح دهد.



زايمان طوطني شده را توضیح دهد.



ناسازگاری  RHو  ABOرا توضیح دهد.



استفراغ شديد تامل ي را توضیح دهد.



یرفشاری حون در بارداری را توضیح دهد.



نكاب بارداری چندقلويي را بداند.




تأحیر رشد داحل رتمي را شرح دهد.
انواع عفونتهای بعد از زايمان و  DICرا توضیح دهد.

روش تدریس :سخنراني ،یرسش و یاسخ  ،بحث گروهي  ،كنفراس دانشجويان
وسایل كمک آموزشی :وايت برد ،ويدئویروژكتور ،اساليدهای آموزشي
برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث
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2

95/7/6

زايمان بريچ

3

95/7/33

كاربرد فورسپس و واكیور  ،سزارين و مراقبتهای بعد

4

95/7/23

مانیتورينگ جنین در تین بارداری -تستهای ارزيابي سالمت

5

95/7/27

حونريزيهای بعد از زايمان  -دكولمان -جفت سرراهي

6

95/8/4

بیماریها و ناهنجاريهای جفت و یرده های جفتي ،یروطیس بند ناف – كوريو آمنیونیت

7

95/8/33

انواع عفونتهای بعد از زايمان و DIC
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95/8/38

سقط
2
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95/8/25

EP
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95/9/2

بیماريهای تروفوبالستیك تامل ي

33

95/9/9

تاحیر رشد داحل رتمي

32

95/9/36

ناسازگاری RH , ABO

33

95/9/23

یره ترر لیبر و یست ترر

34

95/9/33

فشاری حون بارداری

35

95/33/7

تعطیل رسمي

36

95/33/34

استفراغ شديد تامل ي -تامل ي در سنین باط و یايین -اعتیاد در تامل ي

37

جلسه فوق العاده

بارداری چندقلو

38

/33/23

ساعت 36

نحوه ارزشیابی دانشجویان:
یايان ترر%63 :
تكالیف كالسي%33 :
آزمون دورهای يا یرسش و یاسخ%23 :
مشاركت فعال در بحث%33 :
منابع:
 اتمدی،زهرا .)3394(.هفت راز برتر دستیابي به تجارب حوش زايماني،راهنمای كاربردی ايجاد حاطره حوش زايماني برای مادران
و ماماها .زنجان.انتشاراب دانش اه آزاد اسالمي واتد زنجان.
 . حداكرمي  ،ناهید .)3393(.وزارب بهداشت،درمان و آموزش یزشكي ،راهنمای كشوری ارائه حدماب مامايي و زايمان.
تهران.انتشارب چارسوی هنر.
 كانین هار،گری.)3393(.بارداری و زايمان ويلیامز.ترجمه:قاضي جهاني ،بهرار .تهران.انتشاراب گلبان.

 كویر ،مارگارب؛ فريزر،دايان .)3393(.درسنامه مامايي مايلز .ترجمه :حالقي نژاد ،حوشه.تهران .انتشاراب تكیم هیدجي.
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