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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 دوره طرح
Course plan           

 
 

 بيماري هاي زنان و زايمان 

 

 

 

 

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكيكميته طرح ردس با هم

 

  تدوين كننده:استاد 

 ساره عبداللهی فرد

 

 

 

 1394سال:                 بهمنماه:          
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 پیراپزشکیپرستاری و  دانشکده

 واحد عملی 5/0نظری،  5/0 -واحد 1 تعداد واحد :  بیماری های زنان و زايمان نام درس :

کارشناسی ناپیوسته فوريت های رشته و مقطع تحصیلی :  

  پزشکی

 يک نیمسال تحصیلی مدت زمان ارائه درس : 

 1931خرداد -1931بهمن مان شروع و پايان : ز ساره عبداللهی فرد:  مسئول درس و اساتید همکار

 دانشکده پرستاری-کالس محل آموزش: فیزيولوژی -آناتومی پیشنیاز : 

 

 هدف نهايي دوره: 

 هدف نهايي دوره رديف

 آشنايي دانشجويان با بيماري ها و فوريت هاي زنان و بارداري 

و گاه درگير موارد اورژانسي بسيار  نظر به اينكه نيمي از جمعيت جامعه را زنان تشكيل مي دهند

خطرناك و تهديد كننده حيات مي گردند كه نيازمند مداخله فوري و آگاهانه از سوي نيروها كادر 

درماني مي باشد، لذا فراگيري دانش بيماري ها و فوريت هاي زنان شامل بيماري هاي شايع و بدخيمي 

از اهم موضوعاتي است كه تكنسين فوريت هاي  هاي زنان و اورژانس هاي بارداري و انواع زايمان

 2پزشكي بايد به آن بپردازد. با توجه به آنكه دراورژانس هاي بارداري يك تكنسين مسئول حفظ جان 

نفر )مادر و جنين( است، در اين درس دانشجو ضمن مطالعه مباحث ياد شده با اقدامات الزم جهت 

 نا مي گردد.مراقبت از نوزادان تازه متولد شده نيز آش

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اهداف اختصاصي دوره رديف

1-  آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي زنان و بارداري و تغييرات فيزيولوژيك در بارداري 

2-  آشنايي با چگونگي ارزيابي زن باردار 

9-  آشنايي با عوارض بارداري 

1-  آشنايي با شيوه مراقبت از مادر وجنين 

1-  يي با مراحل زايمان طبيعي واداره آنآشنا 
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6-  آشنايي با عوارض زايمان 

7-  آشنايي با چگونگي مراقبت از نوزاد 

8-   ،آشنايي با اورژانس هاي بارداري )سقط، بارداري خارج از رحم، درد لگن، تروما

 فشار خون، پره اكالمپسي، اكالمپسي و ديابت در بارداري و...(

3-  ان )خونريزي هاي غيرطبيعي، درد شكم و لگن، بيماري هاي بيماري هاي شايع زن

التهابي لگن، كيست ها، فيبرم ها، عفونت ها، بيماري هاي ژنتيكي، ساختماني زنان 

 شامل رحم دوشاخ و ..(

11-   ،آشنايي با اورژانس هاي بارداري )سقط، بارداري خارج از رحم، درد لگن، تروما

 سي و ديابت در بارداري و...(فشار خون، پره اكالمپسي، اكالمپ

11-  آشنايي با بدخيمي ها و سرطان هاي شايع زنان 

 رئوس مطالب عملي:

  نمايش فيلم، اساليد، پوسترهاي آموزشي، كار روي موالژ، تمرين عملي گرفتن زايمان طبيعي

 روي موالژ در اتاق مهارت هاي باليني
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 جدول زمانبندي دروس

 

شماره 

 جلسه

منابع  روش تدريس و مدرس سرفصل مطالب رائهساعت ا

 درسي 

 

امكانات مورد 

 نياز

روش 

ارزشيا

 بي

)تكوين

ي و 

 پاياني(

 اول

11-8 

 دوشنبه

 

12/11/
31 

آشنايي با آناتومي و 

 فيزيولوژي زنان و بارداري 

 خانم عبداللهي فرد
 پرسش و پاسخ -سخنرانی

منابع طبق 

موجووود د  

طرح د س 

  وزانه

، ویووو و پروتورووو  

 ایانوووه، او  وووو،  

 تخره وایت برد

امرحوووا  

پایا  ترم، 

میا  ترم، 

و تکالیف 

 والسی

 دوم

11-8 

 دوشنبه

13/11/
31 

آشنايي با چگونگي ارزيابي 

زن باردار، آشنايي با عوارض 

 بارداري

تغييرات فيزيولوژيك در 

 بارداري

 فيزيولوژي زن باردار

 

    خانم عبداللهي فرد

 سوم

11-8 

 دوشنبه

26/11/
31 

آشنايي با شيوه مراقبت از مادر 

 و جنين

    خانم عبداللهي فرد

 چها م

11-8 

 دوشنبه

9/12/31 

آشنايي با مراحل زايمان طبيعي 

 واداره آن

    فردي خانم عبدالله

 پنجم

11-8 

 دوشنبه

11/12/
31 

 آشنايي با عوارض زايمان
    خانم عبداللهي فرد
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 ششم

11-8 

 دوشنبه

17/12/
31 

آشنايي با چگونگي مراقبت از 

 نوزاد

    خانم عبداللهي فرد

  فرم

11-8 

 دوشنبه

21/12/
31 

آشنايي با اورژانس هاي 

بارداري )سقط، بارداري 

خارج از رحم، درد لگن، 

 تروما(

    خانم عبداللهي فرد

  شرم

11-8 

 دوشنبه

16/1/31 

 

آشنايي با اورژانس هاي 

بارداري )فشار خون، پره 

مپسي، اكالمپسي و ديابت اكال

 در بارداري و...(

 خانم عبداللهي فرد

 

   

 همن

 8-11ا

 دوشنبه
29/1/31 

بيماري هاي شايع زنان 

)خونريزي هاي غيرطبيعي، 

درد شكم و لگن، بيماري هاي 

التهابي لگن، كيست ها، فيبرم 

ها، عفونت ها، بيماري هاي 

ژنتيكي، ساختماني زنان شامل 

 (رحم دوشاخ و ..

 خانم عبداللهي فرد

 

   

 د م
 خانم عبداللهي فردآشنايي با بدخيمي ها و سرطان  11-8
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 دوشنبه

91/1/31 

 
 

 هاي شايع زنان

 یازد م

11-8 

 دوشنبه
6/2/31 

آشنايي با مراحل زايمان طبيعي 

 واداره آن )عملي(
 خانم عبداللهي فرد

 

   

 دوازد م

 امتحان ميان ترم  

19/2/31 

 سیزد م

11-8 

 دوشنبه
21/2/31 

آشنايي با مراحل زايمان طبيعي 

 واداره آن )عملي(
 خانم عبداللهي فرد

 

  موالت ، اتاق

 پراتیک

 

 چها د م

11-8 

 دوشنبه
27/2/31 

آشنايي با چگونگي مراقبت از 

 نوزاد )عملي(
 خانم عبداللهي فرد

 

  موالت ، اتاق

 پراتیک

 

 

 

 منابع درسی : 

 آخرين « اورژانس هاي طبي پيش بيمارستاني مياني»، پورتراربرت، چري ريچارد، بلدسوپرايان

 چاپ

  ،آخرين «اورژانس هاي طبي پيش بيمارستاني پايه»بلدسوپرايان، پورتراربرت، چري ريچارد ،

 چاپ

 بارداري و زايمان ويليامز، آخرين چاپ 

 Essentials of prehospital maternity care (brady) 

 Essentials of paramedic care, last edition (brady 
 :و عمليارزشيابي تئوري نحوه ارزشيابي :

واحد نظري: حضور منظم در كالس هاي درس، شركت فعال در بحث هاي كالسي، آزمون كتبي ميان 

 ترم و پايان ترم
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 واحد عملي: حضور فعال در كالس عملي و كسب مهارت هاي عملي در زمينه دانش نظري با كمك

 اساليد و موالژ

 روشهاي تدريس :

 سخنرانی  مراه با  پرسش و پاسخ، بحث گرو ی، مطالعه انفرادی توسط دانشجو 

 

 وسايل آموزشي :

 وایت بو د ، او  و ، ویو و پروتورو  ،جزوه دست نویس، وراب  

  

 نكات قابل توجه دانشجويان

 .غلط و تشریحی است-ا زشیابی  ا بصو ت پرسش  ای چها  جوابی، جاخالی، صحیح -1

  .حضو  منظم و به موقع د  ا زشیابی دانشجو تاثیر مثبت دا د -2

الگوی تو یس از نوع پیش سازما  د نوه و  وش تو یس بصو ت سخنرانی، تفکر انرقادی، پرسش و   -3

 .پاسخ و بحث گرو ی است

د سی شروت فعال داشره  دانشجو بایو با مطالعه قبلی و آمادگی د  والس حاضر شوه و د  مباحث  -4

 .باشو

 مقررات : 
 نمره 11حد نمره قبولي : 

 تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس

 وظايف دانشجويان : 

 د والس  و  میشه و شروت فعال1

   و مطالعه مطالب پیش بینی شوه برای جلسه مو د نظر و حضو  د والس با آمادگی و پیش زمینه ذ نی2

جهت یافرن  پژو ش  ای داخلی پژو ش داخلی یا خا جی مرتبط با موضوع ونفرانس )  یکا ا ه ،و ا ا ه ونفرانس3

 http://www.irandoc.ac.irازسایت و یازنا  و زایما   میروانیو از ولیه مجله  ای علمی پژو شی  فا سی 

مرن   ترجمه اسرفاده نماییو( ا ا ه   pubmed.gov و جهت یافرن پژو ش  ای خا جی میروانیو از سایت

 انگلیسی  مرتبط با موضوع ونفرانس .

http://www.irandoc.ac.ir/
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 خاموش بود  تلفن  مراه د  والس  -4

 

 مقررات کالس:
دانشجویا  عزیز توجه داشره باشنو با توجه به گسرردگی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی ومبود وقت ، نقش 

است نه انرقال تمام و ومال محروا ، لذا آموزش مطلوب مسرلزم مطالعه و اسراد ،  ا نمایی و تسهیل یادگیری 

 مشا وت فعال شما می باشو و انرظا  می  ود:

  .به حضو  مرتب و منظم  مراه با آمادگی د  تمام جلسات د س ا میت د یو 

 .غیبت تا سقف سه  فو م د  صو تی وه غیر موجه باشو د  ا زشیابی دخالت داده می شود 

 حث  ای والس و انجام تکالیف د  سر موعو توجه داشره باشیو.د  ب 

 .به منابع معرفی شوه مراجعه و مطالب تکمیلی بحث  ا  ا مطالعه فرماییو 

  تلفن  مراه  ا د  تمام موت والس خاموش نگه دا یو و از آمو و  فت  ای غیر ضرو ی  از والس

 جوا بپر یزیو. 

 به معنی غیبت د  آ  جلسه خوا و بود.لذا جهت حفظ  آمو  شما د  والس د س  پس از اسراد

 نظم و ترتیب والس لطفا پس از اسراد وا د والس د س نشویو .

  از صحبت  ای اضافی با دوسرا  خود وه منجر به بر م زد  نظم والس می گردد جوا خوددا ی

وی  تا  انرهای نماییو . د  غیر این صو ت با دانشجو برخو د جوی خوا و شو، لذا  از پذیرفرن 

 دو ه د سی معذو  خوا یم بود.

 
 

 نحوه محاسبه نمره کل درس :

     نمره 5/1معادل       %11و حضو  و غیاب       شروت فعال د  بحث  ای والسی -1

    نمره 1معادل                                    %11   ا ا ه ونفرانس و سایر تکالیف  -2

             نمره 5/12معادل                     %44           )نظری(  امرحا  میا  ترم   -3

                                             نمره 6معادل                         %44             )عملی(امرحا  پایا  ترم -4

 

 مقررات : 
 نمره 11حد نمره قبولي : 

   تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس


