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 در طَل ایي درس، داًشجَیاى با حاهلگی ٍ فیشیَلَصی آى، راُ ّای تشخیص ٍ (:ضرح درس)هقذهه

اصَل هزاقبتْای السم در ایي دٍراى ٍ شکایات شایع ًاشی اس حاهلگی ٍ راُ ّای پیشگیزی اس آى آشٌا هی 
  .گزدًذ

 

 حاهلگی، اّویت بْذاشت ٍ  تغذیِ سًاى باردار ٍ شٌاخت كاهل اس فیشیَلَصی حاهلگی، تشخیص  :هذف کلی

اصَل هزاقبتْای دٍراى بارداری، ًاراحت ّای جشیی ًاشی اس حاهلگی ٍ طزق پیشگیزی اس آًْا، تشخیص 
 هَارد غیز طبیعی حاهلگی ٍ اقذاهات السم

 

 (بِ تعذاد سزفصلْا ٍ جلسات ّذف ًَشتِ شَد)اهذاف اختصاصی درس : 

 : بتَاًٌذ دٍرُ یاىرٍد پس اس پا یاًتظار هاس داًشجَیاى           

 .را ضزح دّذ هبهبيي ٍ آهبرّبي حيبتيعلن  ّذف (1

 .را تَضيح دّذ لگي استخَاًي دستگبُ تٌبسلي ٍ اًَاعآًبتَهي  (2

عبدي ٍ هٌتْي بِ حبهلگي، لقبح ٍ ببرداري را  تغييزات سيكل قبعذگيفيشيَلَصي دستگبُ تٌبسلي ٍ  (3

 .ضزح دّذ

هزاحل رضذٍ تكبهل ٍ گزدش خَى طبيعي ٍ ، ّبي جٌيٌي، دسيذٍا ٍ اًَاع آىهزاحل لقبح، دٍرُ  (4

 .را ضزح دّذ ت جفتيالهزاحل سبختوبى ٍ عولكزد جفت ٍ اختال، هبيع آهيٌَتيك

 .هطبٍرُ ٍ هزاقبتْبي پيص اس ببرداري را بيبى ًوبيذ (5

 .را ضزح دّذ دستگبّْبي هختلف بذى در دٍراى ببرداري كتغييزات فيشيَلَصي (6

عالئن، آسهبيطبت، سًََگزافي ٍ هَارد استفبدُ اس سًََگزافي را ْبي تطخيص حبهلگي طبيعي، راّ (7

 .ضزح دّذ

 .را بيبى ًوبيذ ٍ آسهبيطبت السم ، اصطالحبتاّويت ، اّذاف هزاقبتْبي ببرداري (8

 .عالئن خطز ببرداري، هعبيٌبت ٍ بزرسي ٍضعيت جٌيي در ببرداري را تَضيح دّذ (9

 .ضزح دّذهبًَرّبي لئَپَلذ را  (11

 .را بيبى ًوبيذ ٍ تغييزات تغذيِ دٍراى  ببرداري ٍسى گيزي در ببرداري (11

 .را تَضيح دّذ ًبراحتي ّبي دٍراى ببرداري، راّْبي كبّص ًبراحتي ّب ٍ ٍرسش ّبي دٍراى ببرداري (12

 واحذ نظری                       2:تؼذاد و نوع واحذ           (1)بارداری زایواى : نام درس

        کارضناسی هاهایی: رضته و هقطغ تحصیلی                   دروس ػلوم پایه                         : دروس پیص نیاز

   هاهایی                      :گروه آهوزضی                                                             پرستاری و هاهایی:دانطکذه

 سرکار خانن حسینی:نام هذرس

                                                                                                                       59-59:سال تحصیلی                     ترم سوم:  ترم تحصیلی

                  2ساختواى ضواره : هحل تطکیل کالس         دقیقه ای 59جلسه  11:تؼذاد جلسات

       11-11 چهارضنبه:روز و ساػت برگساری کالس
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تغذيِ، توزيي ّبي بذًي، رفتبرّبي جٌسي ٍ توزيٌبت )آهبدگي ٍ خَضبيٌذسبسي ببرداري ٍ سايوبى  (13

 .را در قبلب كالسي آهَسش دّذ( ٍ تي آراهي جْت اًجبم سايوبىتٌفسي 

 (:روضهای تذریس)استراتژی آهوزضی 

  كٌفزاًس □          سخٌزاًی            كارگاُ □    بحث در گزٍّْای كَچک    □           یگزٍّ بحث

 □               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آهَسشی
 غیزُ

 

 ٍایت بَرد، اسالیذ، هَالص: وسایل کوک آهوزضی 

                

 وظایف و تکالیف دانطجو:  

 
 حضَر هٌظن ٍ فعال در كالس  .1

 اًجام پیش هطالعِ بز اساس هَضَعات ٍ هٌابع تعییي شذُ اس قبل .2

 ّای كالسی هشاركت فعال در اهز پزسش ٍ پاسخ ٍ بحث .3

 ضذُ   ارائِ طزح تحقیقی ٍ كٌفزاًس كالسی در جلسات هشخص .9
 

 نحوه ارزضیابی دانطجو: 
  □تکَیٌی                   هزحلِ ای   :هراحل ارزضیابی

 درصذ اس ًوزُ ًْایی 5/2: حضَر ٍ غیاب
 درصذ اس ًوزُ ًْایی 5: ، پزسش ٍ پاسخاًجام تکالیف كالسی ٍ فعالیت

 درصذ اس ًوزُ ًْایی 5/22: .تزماهتحاى پایاى 
   جَر كزدًی □           صحیح ٍ غلط  □        چٌذ گشیٌِ ای            تشزیحی         شفاّی     □   :نوع اهتحاى پایاى ترم

 


