بسمه تعالی

دانشگاه آ زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی
نيمسال اول سال تحصيلی 95 - 96
نام درس :بارداری زايمان 1

مدرس  :خانم شکرانی

تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری

: Email
مکان کالس :

مقطع و رشته تحصيلی :مامايی کارشناسی

روز کالس  :سه شنبه

دروس پيشنياز  :علوم پايه
تلفن داخلی دفتر:

ساعت کالس 13 - 14:30 :
تاريخ امتحان ميان ترم:

ساعات حضور در دفتر :سه شنبه ها

تاريخ امتحان پايان ترم:

مقدمه( :براساس سرفصل درس مربوطه)
دانشجو در اين درس با تغييرات فيزولوژيک بارداری و شکايات شايع وبرخی عوارض حاملگی آشنا می شود .
هدف کلی :
آشنايی دانشجو با تغييرات فيزولوژيک بارداری و شکايات شايع وبرخی عوارض حاملگی
اهداف رفتاری :
 - 1مراقبتهای پيش از بارداری و دوران بارداری را بيان کند.
 - 2آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي را بيان کند.
 - 3تشخيص حاملگی را شرح دهد.
 - 4انواع لگن و قرار گيری جنين را بطور کامل توضيح دهد.
روش تدريس:
سخنرانی  ،پرسش و پاسخ ،کوئيز
فعاليتهای فراگيران:
 - 1حضور منظم و به موقع در کالس ،شرکت فعال در مباحث درسی،
 - 2مطالعه منابع معرفی شده ،
 - 3شرکت در امتحان در تاريخ مقرر و کسب حداقل نمره تعيين شده

روش ارزشيابی:

 -1امتحان ميان ترم %25
 - 4حضور و غياب %5

 - 2کوئيزهای کالسی %5
 - 5امتحان پايان ترم %60

 - 3فعاليت کالسی %5

جدول زمانبندی درس بارداری و زايمان 1

نيمسال اول سال تحصيلی

- 96

رديف
1

تاريخ

رئوس مطالب

95/6/30

تعطيل (جبرانی برای مراقبتهای پيش از بارداری)

2

95/7/7

مروری بر اصطالحات مامايی

3

95/7/14

آناتومی ژنيتال داخلی و خارجی

4

95/7/21

تعطيل (جبرانی برای مراقبتهای دوران بارداری)

5

95/7/28

فيزيولوژی دستگاه تناسلی

6

95/8/5

تشخيص و عاليم بارداری

7

95/8/12

8

95/7/19

منابع اصلی درس:
بارداری و زايمان ويليامز
منابع جهت مطالعه بيشتر:
مامايی وارنی.CMMD ،

انواع لگن ،انگاژمان و ....
قرارگيری جنين و ديالتاسين و افاسمان

1395

