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 13 96-    1397ويمسال  ايل     سال تحصيلی      

 (بزاسبس سزفػل درس هزبَطِ):مقدمٍ
در طَل ایي درس داًطجَیبى بب حبهلگی ٍ فیشیَلَصی آى، راّْبی تطخیع ٍ اغَل هزاقبتْبی السم در ایي دٍراى ٍ ضکبیبت ضبیغ ًبضی اس 

 .حبهلگی در راّْبی پیطگیزی اس آى آضٌب هیگزدًذ
 

 :َدف کلی
ضٌبخت کبهل فیشیَلَصی حبهلگی، تطخیع حبهلگی، اّویت بْذاضت ٍ تغذیِ دٍراى ببرداری، اغَل هزاقبتْبی دٍراى ببرداری، ضکبیبت ضبیغ ًبضی 

 اس حبهلگی ٍ طزق پیطگیزی اس آًْب، تطخیع هَارد طبیؼی اس غیزطبیؼی در دٍراى ببرداری ٍ آضٌبیی بب اقذاهبت ٍ هزاقبتْبی السم در ّز هَرد
 آهَسش بْذاضت بِ هبدر ٍ خبًَادُ در سهیٌِ هسبئل جسوبًی، رٍاًی، اجتوبػی ٍ ػبطفی

 

 :        اَداف رفتاری

جبیگبُ هبهب در آًْب، ٍظبیف ٍ غالحیتْب ٍ هْبرتْبیص، - هقذهبتی در خػَظ ػلن هبهبیی، بْذاضت هبدر ٍ کَدک ٍ ببرٍری، ّذف ػلن هبهبیی- 1 -1

 .ٍ تأثیز خذهبت هبهبیی بز آًْب تَضیح دّذ (...هبًٌذ هیشاًْبی هزگَهیز ٍ)ضبخػْبی بْذاضتی - جبیگبُ هبهب در سیستن ارائِ هزاقبتْب

 .دستگبُ تٌبسلی ٍ  اًَاع لگي اس ًظز سایوبى را ضزح دّذ- 2 -2

 . هطبٍرُ ٍ هزاقبتْبی پیص اس ببرداری بِ هٌظَر آهبدگی بزای ببرداری را ضزح دّذ-3 -3

 لقبح ٍ ببرداری را تَغیف ًوبیذ- فیشیَلَصی دستگبُ تٌبسلی ٍ چزخِ سیکل قبػذگی ػبدی ٍ هٌتْی بِ حبهلگی -4
هزاقبتْبی ببرداری ، اغطالحبت، هؼبیٌبت، گزفتي ضزححبل ، آسهبیطبت هتذاٍل در ببرداری، هقبدیز طبیؼی آسهبیطبت ٍ اقذاهبت السم بزاسبس ّز - 5 -4

 .تکزار آسهبیطبت در ببرداری ٍ آسهبیطبت هَارد خبظ ٍ هْن را ضزح دّذ- یک اس ًتبیج
 .ػالئن خطز ٍ ػالئن غیزطبیؼی کِ حبهلگی را پزخطز هیسبسد را  ضزح دّذ- 6 -5

 .اًَاع لگي ٍ تفبٍتْبی آًْب را  ضزح دّذ- (قزار، ًوبیص، پَسیطي، آًگبصهبى، حبلت)هؼبیٌبت ٍ بزرسی ٍضؼیت جٌیي در ببرداری هؼبیٌبت لئَپلذ - 7 -6

هَارد استفبدُ اس سًََگزافی در ببرداری را  ضزح - ببرداری (آسهبیطبت ادراری، خًَی ٍ سًََگزافی)ٍ تطخیع  (فزضی احتوبلی ٍ قطؼی)ػالئن - 8 -7
 .دّذ

 .را  ضزح دّذ (...کبلزی ٍ هَاد هغذی هْن ٍ)ًحَُ ٍسًگیزی در ببرداری ٍ تغذیِ هبدر ببردار - 9 -8

را   (...تَْع ٍ استفزاؽ ٍ ًبراحتیْبی ادراری، پَست ٍ هَ، دّبى ٍ دًذاى ٍ)بْذاضت ػوَهی ٍ ضکبیبت ٍ ًبراحتیْبی ضبیغ در دٍراى ببرداری - 10 -9
 .ضزح دّذ

هتببَلیسن هَاد، تغییزات ّوبتَلَصیک، ایوٌی، اًؼقبد، قلب ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، گَارش، غذد، تٌبسلی، اسکلتی ٍ چطن  : تغییزات فیشیَلَصیک- 11 -10
 .را  ضزح دّذ
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 .اًتقبل هَاد اس جفت بِ جٌیي را  ضزح دّذ- جفت ٍ َّرهًَْبی جفتی- تغییزات دسیذٍآ، بٌذ ًبف ٍ جفت- 12 -11

تغذیِ، توزیٌْبی بذًی، رفتبرّبی جٌسی ٍ توزیٌبت تٌفسی ٍ تٌآراهی جْت )آهَسش در کالسْبی آهبدگی ٍ خَضبیٌذ سبسی ببرداری ٍ سایوبى - 13 -12
 .را  ضزح دّذ... اًجبم سایوبى ٍ

 .را  ضزح دّذ... ًظز اسالم در هَرد بْذاضت سهبى لقبح ٍ دٍراى ببرداری ٍ-14

 

 : ريش تدريس
 سخٌزاًی

 پزسص ٍ پبسخ
 

 :فعاليتُای فراگيران

  حضَر فؼبل در کالس-1 .1

  چگًَگی اًجبم تکبلیف هحَلِ-2 .2

  ضزکت در اهتحبى هیبى تزم-3 .3

  ضزکت در اهتحبى پبیبى تزم-4

 :ريش ارزشياتی

%            5کًئيسَای کالسی - 2%        25امتحان ميان ترم  -1

 %5فعاليت کالسی - 3

 %60امتحان پايان ترم - 5                 %5حضًر ي غياب - 4

 

 

 13 96 -    1397نیمسال  اول     سال تحصیلی            "بارداری طبیعی"-1بارداری و زایمان  ...جديل زماوثىدی درس

 رئًس مطالة تاريخ رديف

 ...  ًظز اسالم در هَرد بْذاضت سهبى لقبح ٍ دٍراى ببرداری ٍ 29/6/96 1
جبیگبُ هبهب در آًْب، ٍظبیف ٍ - تؼزیف ػلن هبهبیی، بْذاضت هبدر ٍ کَدک ٍ ببرٍری، ّذف ػلن هبهبیی

 غالحیتْب ٍ هْبرتْبیص

ٍ تأثیز خذهبت  (...هبًٌذ هیشاًْبی هزگَهیز ٍ)ضبخػْبی بْذاضتی - جبیگبُ هبهب در سیستن ارائِ هزاقبتْب 5/7/96 2
 هبهبیی

 دستگبُ تٌبسلی ٍ  اًَاع لگي اس ًظز سایوبى 12/7/96 3

 هطبٍرُ ٍ هزاقبتْبی پیص اس ببرداری بِ هٌظَر آهبدگی بزای ببرداری 19/7/96 4

 لقبح ٍ ببرداری- فیشیَلَصی دستگبُ تٌبسلی ٍ چزخِ سیکل قبػذگی ػبدی ٍ هٌتْی بِ حبهلگی 26/7/96 5

هزاقبتْبی ببرداری ، اغطالحبت، هؼبیٌبت، گزفتي ضزححبل ، آسهبیطبت هتذاٍل در ببرداری، هقبدیز طبیؼی  3/8/96 6
تکزار آسهبیطبت در ببرداری ٍ آسهبیطبت هَارد خبظ ٍ - آسهبیطبت ٍ اقذاهبت السم بزاسبس ّز یک اس ًتبیج

 هْن

 ػالئن خطز ٍ ػالئن غیزطبیؼی حبهلگی 10/8/96 7

اًَاع لگي - (قزار، ًوبیص، پَسیطي، آًگبصهبى، حبلت)هؼبیٌبت ٍ بزرسی ٍضؼیت جٌیي در ببرداری هؼبیٌبت لئَپلذ  17/8/96 8
 ٍ تفبٍتْبی آًْب

 ببرداری (آسهبیطبت ادراری، خًَی ٍ سًََگزافی)ٍ تطخیع  (فزضی احتوبلی ٍ قطؼی)ػالئن  24/8/96 9

 کبلزی ٍ هَاد هغذی هْن ٍ)ًحَُ ٍسًگیزی در ببرداری ٍ تغذیِ هبدر ببردار  1/9/96 10

تَْع ٍ استفزاؽ ٍ ًبراحتیْبی ادراری، پَست )بْذاضت ػوَهی ٍ ضکبیبت ٍ ًبراحتیْبی ضبیغ در دٍراى ببرداری  8/9/96 11
 ......ٍ هَ، دّبى ٍ دًذاى ٍ



هتببَلیسن هَاد، تغییزات ّوبتَلَصیک، ایوٌی، اًؼقبد، قلب ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، : تغییزات فیشیَلَصیک 22/9/96 12
 گَارش، غذد، تٌبسلی، اسکلتی ٍ

 هتببَلیسن هَاد، تغییزات ّوبتَلَصیک، ایوٌی: تغییزات فیشیَلَصیک 29/9/96 13

 اًؼقبد، قلب ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، : تغییزات فیشیَلَصیک 6/10/96 14

جفت ٍ - تغییزات دسیذٍآ، بٌذ ًبف ٍ جفت- گَارش، غذد، تٌبسلی، اسکلتی ٍ چطن: تغییزات فیشیَلَصیک 13/10/96 15
 اًتقبل هَاد اس جفت بِ جٌیي- َّرهًَْبی جفتی

تغذیِ، توزیٌْبی بذًی، رفتبرّبی جٌسی ٍ )آهَسش در کالسْبی آهبدگی ٍ خَضبیٌذ سبسی ببرداری ٍ سایوبى  20/10/96 16
 ...توزیٌبت تٌفسی ٍ تٌآراهی جْت اًجبم سایوبى ٍ

 امتحاوات پايان ترم 27/10/96 17

 :مىاتع اصلی درس

 آخزیي چبپ. گبس. ببرداری ٍ سایوبى ٍیلیبهش، کبًیٌگْبم، اف -1

 هیلیش، هبرگبرت اف، آخزیي چبپ. درسٌبهِ هبهبیی هیلش -2

Varneys Midwifery- (Iast edition), New york: Jones & Barlett  

Essential of maternity Bobak  

ٍسارت بْذاضت، دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ - (راٌّوبی خذهبت داخل ٍ خبرج بیوبرستبًی) جلذ هزاقبتْبی ادغبم یبفتِ سالهت هبدراى 2 -5

 سالهت هبدراى

راٌّوبی کطَری اًجبم سایوبى طبیؼی ٍ ارائِ رٍضْبی غیزدارٍیی کبّص درد سایوبى، ٍسارت بْذاضت، دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ سالهت - 6 -6

 هبدراى

 ٍسارت بْذاضت، دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ سالهت هبدراى- راٌّوبی کطَری ارائِ خذهبت هبهبیی ٍ سایوبى، بیوبرستبًْبی دٍستذار هبدر- 7 -7

 َّرهَى ضٌبسی سًبى ٍ ًبسایی آخزیي چبپ. اسپیزٍف، گالس کبس -8

 

 :مىاتع جُت مطالعٍ تيشتر

 دیگز کتببْبی هزاقبتْبی بْذاضتی یب پزستبری هبدر ٍ کَدک

 




