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این درس به منظور آشنایی فراگیران با فیزیولوژی و تشخیص حاملگی ،و اصول مراقبتهای دوران بارداری عوارض جزئی و عمده در
بارداری و طرق پیشگیری از آنها و فوریت های مامایی وروشهای پیشگیری از آنها آموزش داده میشود .با فراگیری این درس
دانشجویان قادر به تشخیص تعدادی از موارد غیرطبیعی در دوران بارداری و اقدامات الزم در این زمینه خواهند شد .عالوه براین
فراگیران در کاربرد نظریه ها و مفاهیم جدید بارداری در ارائه خدمات مامایی مهارت پیدا نموده و با محدودیتها و مسئولیتهای حرفهای
وظائف انسانی و اخالقی ماما در قبال مادر باردار و رعایت موازین شرعی در ارائه خدمات مامایی آشنا خواهند شد.
اهداف کلی
 -1کسب دانش کافی در مورد تشخیصتشخیص اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمانهای غیر طبیعی و نیز روشهای
دارویی وغیر دارویی کاهش درد
اهداف رفتاری
دانشجویان بایستی بعد ازگذانیدن این واحد قادر باشند:
-1

انواع دیستوشیها درحین لیبر و اداره آن را توضیح دهند

-8

قرارو پرزنتاسیونهای غیر طبیعی و روشهای اداره آن و تغییر پوزیشن ها در مادررا توضیح دهند.

-3

روشهای صحیح تحریک زایمان را شرح داده و عوارض آنها را بیان کند

-4

روشهای ارزیابی سالمت جنین را توصیف کنند.

-1

انواع پارگیها را شرح دهند و نحوه اداره برگشتگی رحم و خروج دستی جفت را شرح دهد

-9

انواع خونریزی بعد از زایمان را شرح دهد و روشهای کنترل ودرمان خونریزی را بیان کند

-9

انواع عفونتهای بعد از زایمان را شرح دهد و روشهای کنترل ودرمان عفونت را بیان کند.

-2

علل ایجاد  DICدر بارداری و پس از زایمان را شرح داده و روش کنترل و درمان آن را ذکر کند.

-7

تئوری درد و مکانیسم ایجاد و احساس درد و روشهای دارویی و غیر دارویی درد را شناخته و بیان کند

روش تدریس و وسایل مورد نیاز:
نحوۀ تدریس به روش سخنرانی( به همراه پرسش و پاسخ) توسط مدرس ونیز ارائه کنفرانس میباشد .جهت تدریس از وسایل کمک
آموزشی مانند تخته سیاه ،گچ ،وایت برد  ،اورهد ،اسالید ،فیلم ویدئویی و ماکت استفاده خواهد شد .دانشجویان موظفند پیرامون تعدادی از

1

مطالب تدریس شده تحقیق نموده و با استفاده از مجالت و  ، Internetجدیدترین یافتهها را بدست آورده و در پایان تدریس به صورت
شفاهی و یا کتبی ارائه نمایند .این درس توسط مدرسین گروه مامائی ارائه میگردد.

مسئولیتها و فعالیتهای فراگیران:
-1

حضور به موقع و مرتب در کالس

-8

مطالعه منابع معرفی شده در ضمن تدریس و پاسخگویی به سئواالت

-3

شرکت فعاالنه در پرسش و پاسخ در مباحث درسی

-4

شرکت در امتحانات پایان ترم طبق تقویم آموزشی

روش ارزشیابی
 -1امتحان پایان ترم

سیاستها و قوانین:
 )1ورود و خروج از کالس باید با هماهنگی استاد مربوطه باشد.
 )8از رفتارهای نامناسب در کالس ضمن تدریس اجتناب شود.
 )3دستگاه تلفن همراه در کالس باید خاموش باشد.
 )4تأخیر حضور در کالس برای بار اول به صورت دادن تذکر و در صورت تکرر تأخیر در حضور کالس ،همان جلسه غیبت اعالم می-
گردد.
 )1غیبت بیش از حد مجاز ،اطالع رسانی به آموزش دانشکده و کسر نمره پایان ترم را به دنبال خواهد داشت.

مصوبه شورای اموزشی دانشگاه:
الف) غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره
نخواهد گردید که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تأئید شده و با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه مجاز
شناخته شود بشرح زیر می باشد:
غیبت مجاز تا سقف  4/71کالس :مجاز
غیبت مجاز بیش از  4/71کالس :حذف واحد درسی
غیبت غیر مجاز تا : 4/71کسر  2نمره به ازا هرجلسه
غیبت غیر مجاز بیش از : 4/71نمره صفر در امتحان میان ترم و پایان ترم

ب)در خصوص نحوه برخورد با تعطیلی کالس( غیر مجاز) که به صورت گروهی انجام می شــود طبق ضوابط آموزشی دانشکده به
ازای هر جلسه استاد می تواند تا سقف  8نمره کسر نماید.

2

:منابع و مآخذ
:الف) منابع فارسی
بارداری و زایمان ویلیامز
درسنامه مامایی میلر
:ب) منابع التین
1-Mayles’ A textbook for Midwives
2-Complications of pregnancy: Medical, Surgical, gynecologic, psychologic and perinatal.
3-obstetrics and Gynecology (Danforth’S)
4-Maternal- Fetal Medicine: principles and practice
5-High Risk pregnancy
6-The labor progress handbook(penny simkin)
7-Maternal child Nursing care
8-Maternity and women’s Health care
9-Textbook of midwifery and Reproductive Health Nursing
10-Maternal and child Health Nursing care of the childbearing and childbearing family.

سایت های اینترنتی قابل استفاده
www.uptodate.com
www.pubmed.com
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غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره نخواهد
گردید که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تأئید شده و با تشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده مربوطه مجاز شناخته شود
بشرح زیر می باشد:
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