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 در طَل درس، ًحَُ تشخیص، ادارُ ٍ هراقثت از هادر ٍ جٌیي در تارداری ّا ٍ  (:ضرح درس)هقذهه

 .زایواًْای غیرطثیعی تذریس هی گردد
 

 ي در تارداری ّا ٍ زایواى یص، ادارُ ٍ هراقثت از هادر ٍ جٌیکسة داًش کافی در هَرد تشخ :هذف کلی

 ّای غیرطثیعی
 

 (تعذاد سرفصلْا ٍ جلسات ّذف ًَشتِ شَدتِ )اهذاف اختصاصی درس : 

 : تتَاًٌذ دٍرُ یاىرٍد پس از پا یاز داًشجَیاى اًتظار ه          

 .اًَاع سقط را بر اساس عالئن ٍ ًشاًِ ّای بالیٌی آًْا شرح دّذ ٍ هراقبتْای پرستاری ٍ تذابیر درهاًی را بیاى ًوایذ .1

 .پرستاری ٍ آهَزش ّای الزم را بیاى ًوایذاستفراغ ٍخین حاهلگی را تعریف، علل ٍ تذابیر  .2

 .عفًَت ادراری ٍ کلیَی در بارداری را تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را تَضیح دّذ .3

 .آًوی را تعریف ٍ اًَاع آى ٍ ًحَُ تشخیص ٍ ادارُ آًْا را تَضیح دّذ .4

 .را بیاى ًوایذ ٍ ًحَُ تشخیص ٍ ادارُ آى اختالالت فشار خَى در بارداری را تعریف ٍ طبق بٌذی ًوایذ .5

 .را ًام ببردتشخیص ّای افتراقی، ٍ اقذاهات درهاًی  ى،هَل ّیذاتیفرم را تعریف ٍ عالئن ٍ ًشاًِ ّای آ .6

 .را تعریف ٍ اًَاع آى را ًام ببرد ٍ اقذاهات تشخیصی ٍ درهاًی آى را بیاى ًوایذجفت سرراّی  .7

 .بردجذاشذى زٍدرس جفت را تعریف ٍ عالئن ٍ ًشاًِ ّای آى را ًام ب .8

 .را بیاى ًوایذاقذاهات تشخیصی، درهاًی آى  ٍ حاهلگی خارج از رحن را تعریف ٍ عالئن ٍ ًشاًِ ّای آى .9

 .را ًام ببردعالئن ٍ ًشاًِ ّای تشخیصی، ٍ اقذاهات درهاًی  ،اًَاع اختالالت هایع آهٌیَتیک .11

 .یاى ًوایذرا تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را ب عفًَت پردُ ّای جٌیٌیٍ پرٍالپس بٌذ ًاف،  .11

 .را تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را بیاى ًوایذ اعتیاد هادر، ترٍهای زایواًی ،حاهلگی در سٌیي باال ٍ پاییي .12

 .را تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را بیاى ًوایذزایواى زٍدرس  .13

 .را تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را بیاى ًوایذ حاهلگی دیررس .14

 .ارُ آًْا را بیاى ًوایذرا تعریف ٍ ًحَُ تشخیص ٍ اد چٌذ قلَیی .15

 (فصل اختالالت رشذ جٌیي) .را تعریف ًوَدُ، ٍ ًحَُ تشخیص ٍ درهاى آًْا را تَضیح دّذ اختالالت رشذ جٌیي .16

 واحذ نظری                       3 :تؼذاد و نوع واحذ              2 بارداری و زایواى: نام درس

        هاهایی کاردانی: رضته و هقطغ تحصیلی                             1بارداری و زایواى  : دروس پیص نیاز

   هاهایی                      :گروه آهوزضی                                                             پرستاری و هاهایی:دانطکذه

                   3ترم :  ترم تحصیلی     سرکار خانن حسینی :نام هذرس

                                                                                                                       95-96:سال تحصیلی

                  پردیس دانطگاه: هحل تطکیل کالس         دقیقه ای 99جلسه  24 :تؼذاد جلسات

       16-11ضنبه چهار:روز و ساػت برگساری کالس
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 (فصل اختالالت جٌیٌی) .را تعریف ٍ ًحَُ تشخیص ٍ درهاى آًْا را تَضیح دّذ Rh  ٍABOًاسازگاری  .17

دیستَشی شاًِ فصل  -فصل لیبر غیرطبیعی) . َُ ادارُ آًْا را بیاى ًوایذرا تعریف ٍ ًح، ٍ زایواى سریع اًَاع دیستَشی ّا .18

 (زایواى ٍاشیٌال

-فصل لیبر غیرطبیعی). را تعریف ٍ ًحَُ ادارُ آًْا را بیاى ًوایذ ٌییقرار ٍ پرزاًتاسیَى ٍ پَزیشي ّای غیرطبیعی جٌ .19

 (بریچ

 .را تعریف ٍ ًحَُ کار با آًْا را بیاى ًوایذ زایواى با اسباب .21

 .را تعریف ٍ هراقبتْای الزم را بیاى ًوایذ زایواى سساریي .21

 .را تَضیح دّذ DIC، پارگی ّای کاًال زایواى، اًَاع خًَریسی ّای بعذ زایواى .22

 .ٍارًٍگی رحن، خرٍج دستی جفت را شرح دّذ .23

 .ٍ ًحَُ ادارُ اًْا را بیاى ًوایذ اًَاع عفًَتْای بعذ از زایواى .24

 

 

 (:یسروضهای تذر)استراتژی آهوزضی 

  کٌفراًس □          سخٌراًی            کارگاُ □    تحث در گرٍّْای کَچک    □           یگرٍّ تحث

 □               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آهَزشی
 غیرُ

 

 ٍایت تَرد، اسالیذ: وسایل کوک آهوزضی 
                

 وظایف و تکالیف دانطجو:  

 
 حضَر هٌظن ٍ فعال در کالس  .1

 اًجام پیش هطالعِ تر اساس هَضَعات ٍ هٌاتع تعییي شذُ از قثل .2

 هشارکت فعال در اهر پرسش ٍ پاسخ ٍ تحث ّای کالسی .3

 

 نحوه ارزضیابی دانطجو: 
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  □تکَیٌی                   هرحلِ ای   :هراحل ارزضیابی

 درصذ از ًورُ ًْایی 5/2 :حضَر ٍ غیاب
 درصذ از ًورُ ًْایی 5/7: ، پرسش ٍ پاسخاًجام تکالیف کالسی ٍ فعالیت

 درصذ از ًورُ ًْایی 90: .اهتحاى پایاى ترم
   جَر کردًی □           صحیح ٍ غلط  □        چٌذ گسیٌِ ای            تشریحی    □     شفاّی     □   :نوع اهتحاى پایاى ترم

 


