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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پرستاری و مامایی دانشکده 

   ترمی قالب نگارش طرح درس

  

                بارداری و زایمان غیرطبیعی -3بارداری و زایمان    عنوان درس :  

 واحد نظری  2   تعداد و نوع واحد:  

 95 -96رهفته نیمسال اول سال تحصیلی روزهای چهارشنبه ه 16لغایت  14ساعت  :زمان ارائه درس  

  (2بارداری و زایمان) -(1بارداری و زایمان): درس  پیش نیاز  

 دانشجویان ترم پنجم کارشناسی مامایی مخاطبان:  

                                دفتر گروه مامایی    12 -13شنبه هر هفته ساعتچهارروزهای  واالت فراگیر:ئساعت پاسخگوئی به س  

 کارشناس ارشد مامایی پرویزیشمسی مدرس:   

 

 

  هدف کلی درس:

 کسب دانش کافی در مورد تشخیص، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداری ها و زایمان های غیر طبیعی

 )جهت هر جلسه یک هدف (  اهداف کلی جلسات :

، قرارها، یروهای خروجی، کانال زایمان، جنینشامل ن)انواع دیستوشی ها در حین لیبر آشنایی دانشجویان  با   .1

 1 قسمت -و تغییر پوزیشن ها در مادر (پرزانتاسیون ها و پوزیشن های غیرطبیعی

آشنایی دانشجویان  با  انواع دیستوشی ها در حین لیبر )شامل نیروهای خروجی، کانال زایمان، جنین، قرارها،  .2

 2 قسمت -ییر پوزیشن ها در مادرپرزانتاسیون ها و پوزیشن های غیرطبیعی( و تغ

 زایمان های ابزاری) فورسپس، واکیوم(، سزارین و مراقبت های بعد از آنآشنایی دانشجویان  با   .3

 آگمنتیشن، اینداکشن و دیگر داروهای مصرفی در لیبر و موارد و نحوه انجام و عوارض آنهاآشنایی دانشجویان  با   .4

نین در حین بارداری و تست های ارزیابی سالمت جنین در موارد بارداری غیر مانیتورینگ جآشنایی دانشجویان  با   .5

 طبیعی

پارگی های پرینه و کانال زایمانی و رحم، برگشتگی رحم ، خروج دستی جفت، انواع خونریزی آشنایی دانشجویان  با   .6

  DICو  انواع عفونت های بعد از زایمانهای بعد از زایمان، 

 حاملگی خارج از رحم، سقط آشنایی دانشجویان  با  .7

 ، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTبیماری های ترفوبالستیک حاملگی) مول هیداتیفرم(،  آشنایی دانشجویان با .8

آشنایی دانشجویان با جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، تروماها در حاملگی و مراقبت از آن، بیماری ها و  .9

 -پروالپس بند ناف -الیگوهیدرآمنیوس -پرده های جنینی) پلی هیدرآمنیوسناهنجاری های جفت) جفت آکرتا و ...( و 

 1قسمت  -عفونت و التهاب پرده های جنینی(

آشنایی دانشجویان با جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، تروماها در حاملگی و مراقبت از آن، بیماری ها و  .11
 -پروالپس بند ناف -الیگوهیدرآمنیوس -لی هیدرآمنیوسناهنجاری های جفت) جفت آکرتا و ...( و پرده های جنینی) پ

 2قسمت  -عفونت و التهاب پرده های جنینی(
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 ، حاملگی طوالنی شدهزایمان زودرس، پارگی زودرس پرده های جنینیآشنایی دانشجویان  با   .11

 ، استفراغ های شدید حاملگیABO وRH آشنایی دانشجویان  با  تاخیر رشد داخل رحمی، ناسازگاری  .12

فشارخون مزمن  -اکالمپسی -پرفشاری خون در حاملگی) پره اکالمپسیاختالالت هیپرتانسیو یا آشنایی دانشجویان  با   .13

 1 قسمت -و ...(

فشارخون مزمن  -اکالمپسی -پرفشاری خون در حاملگی) پره اکالمپسیاختالالت هیپرتانسیو یا آشنایی دانشجویان  با   .14

 2 قسمت -و ...(

 ن  با  بارداری چند قلوآشنایی دانشجویا .15

 آشنایی دانشجویان  با  حاملگی در سنین پائین و باال، اعتیاد در حاملگی .16

 آزمون پایان ترم .17
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 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 

 جلسه اول .1

های خروجی، کانال زایمان، جنین، قرارها، آشنایی دانشجویان  با  انواع دیستوشی ها در حین لیبر )شامل نیروهدف کلی: 

 1 قسمت -پرزانتاسیون ها و پوزیشن های غیرطبیعی( و تغییر پوزیشن ها در مادر

  اهداف ویژه :

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 .دیستوشی را تعریف کند -1-1

 انواع دیستوشی را نام ببرد. -1-2

 مکانیسم های دیستوشی را شرح دهد. -1-3

 ننده را توضیح دهد.اختالالت نیروهای خارج ک -1-4
 پارگی پیش از موعد پرده ها در هنگام ترم را شرح دهد. -1-5

 لیبر و زایمان سریع را شرح دهد. -1-6

 لگنی را توضیح دهد. -عدم تناسب جنینی -1-7

 انواع نمایش های غیر طبیعی جنین را نام ببرد. -1-8

 نمایش صورت را شرح دهد. -1-9

 نمایش پیشانی را شرح دهد. -1-11

 قرار عرضی را توضیح دهد. -1-11

 یش مرکب را توضیح دهد.نما -1-12

 

 جلسه دوم .2

آشنایی دانشجویان  با  انواع دیستوشی ها در حین لیبر )شامل نیروهای خروجی، کانال زایمان، جنین، قرارها،  هدف کلی:

 2 قسمتپرزانتاسیون ها و پوزیشن های غیرطبیعی( و تغییر پوزیشن ها در مادر= 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .طبقه بندی کندرا  بریچنمایش های اع انو -2-1

 دهد. توضیحرا  بریچنمایش تشخیص  -2-2
 را شرح دهد. بریچ نمایش اداره لیبر و زایمان در  -2-3

 را توضیح دهد.روش زایمان در نمایش بریچ  -2-4

 عوارض دیستوشی را شرح دهد. -2-5

 را شرح دهد. تغییر پوزیشن مادر -2-6

 

 جلسه سوم .3

 های ابزاری) فورسپس، واکیوم(، سزارین و مراقبت های بعد از آن آشنایی دانشجویان  با  زایمان هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 را نام ببرد. انوع زایمان های ابزاری -3-1

 . دهد شرحرا  زایمان های ابزاریاندیکاسیون های  -3-2

 تکنیک زایمان با فورسپس را شرح دهد. -3-3

 تکنیک زایمان با واکئوم را شرح دهد. -3-4

 را توضیح دهد. زایمان های ابزارییدیته )مادری و جنینی( مورب -3-5

 زایمان سزارین را توضیح دهد. -3-6

 اندیکاسیون های زایمان سزارین را شرح دهد. -3-7

 خطرات زایمان سزارین را شرح دهد. -3-8

 آماده سازی بیمار برای انجام سزارین را توضیح دهد. -3-9

 هیسترکتومی پری پارتوم را شرح دهد.  -3-11

 پارتوم در سزارین را توضیح دهد. تدابیر درمانی پری -3-11

 مراقبت های بیمارستانی تا هنگام ترخیص در سزارین را شرح دهد. -3-12

  جلسه چهارم. 4

 آشنایی دانشجویان  با  آگمنتیشن، اینداکشن و دیگر داروهای مصرفی در لیبر و موارد و نحوه انجام و عوارض آنهاهدف کلی:  

 اهداف ویژه :

 شد:در پایان دانشجو قادر با

 .را تعریف کندآگمنتیشن و اینداکشن  -4-1
 را شرح دهد. آگمنتیشن و اینداکشن  و کنترااندیکاسیون  اندیکاسیون ها -4-2

 دهد. بیانرا  خطرات آگمنتیشن و اینداکشن -4-3

 را توضیح دهد. آماده سازی سرویکس قبل از آگمنتیشن و اینداکشن -4-4

 .را شرح دهد روش های آگمنتیشن و اینداکشن -4-5

 و اینداکشن را توضیح دهد. خطرات آگمنتیشن -4-6

 جلسه پنجم  .5

آشنایی دانشجویان  با  مانیتورینگ جنین در حین بارداری و تست های ارزیابی سالمت جنین در موارد بارداری هدف کلی:  

 غیر طبیعی

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع تست های ارزیابی سالمت جنین را نام ببرد. -5-1

 .اضی را توضیح دهدتست استرس انقب -5-2

 .تست بدون استرس را توضیح دهد -5-3

 .تست پروفیل بیوفیزیکی را توضیح دهد -5-4

 پایش الکترونیکی جنین را تعریف کند. -5-5

 تعاریف مربوط به پایش الکترونیکی جنین را بیان کند. -5-6
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 تغییرات دوره ای ضربان قلب) تسریع، افت زودرس، افت دیررس و افت متغیر( جنین را شرح دهد. -5-7

 رس جنینی را توضیح دهد.دیست -5-8

 نظارت بر فعالیت رحم در هنگام زایمان را شرح دهد -5-9

 رونیک ضربان قلب جنین را توضیح دهد.پایش الکتمزایای  -5-11

 معایب پایش الکترونیک ضربان قلب جنین را توضیح دهد. -5-11

 

 جلسه ششم. 6

ی پرینه و کانال زایمانی و رحم، برگشتگی رحم آشنایی دانشجویان  با انواع خونریزی های بعد از زایمان، پارگی هاهدف کلی:  

  DICو  انواع عفونت های بعد از زایمان، خروج دستی جفت، 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 خونریزی بعد از زایمان را تعریف کند. -6-1

 عوامل زمینه ساز خونریزی بعد از زایمان را طبقه بندی کند. -6-2

 را شرح دهد.آتونی رحم  -6-3

 گی) اینورسیون( رحم را شرح دهد.وارون -6-4

 پارگی های پرینه و کانال زایمان را توضیح دهد. -6-5

 تدابیر درمانی خونریزی بعد از زایمان را شرح دهد. -6-6

 عفونت های بعد از زایمان را شرح دهد. -6-7

 عوامل زمینه ساز عفونت های بعد از زایمان را شرح دهد. -6-8

 دهد. تدابیر درمانی عفونت های بعد از زایمان را شرح -6-9

6-11- DIC را توضیح دهد 

 را شرح دهد.     DICتدابیر درمانی  -6-11

   

 هفتمجلسه . 7

 حاملگی خارج از رحمسقط، آشنایی دانشجویان  با  هدف کلی:  

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 سقط را تعریف کند. -7-1

 انواع سقط را طبقه بندی کند. -7-2

 توضیح دهد.سقط خود به خود در سه ماهه اول بارداری را  -7-3

 تقسیم بندی سقط خود به خود را انجام دهد. -7-4

 اداره سقط خود به خود را توضیح دهد. -7-5

 سقط در سه ماهه دوم بارداری را توضیح دهد. -7-6

 تدابیر درمانی سقط در سه ماهه دوم بارداری را توضیح دهد. -7-7

 سقط القایی را شرح دهد. -7-8

 انواع سقط القایی را طبقه بندی کند. -7-9

 شرح دهد. تکنیک های سقط را -7-11

 وضیح دهد.تعواقب سقط القایی را  -7-11
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 حاملگی خارج از رحم را تعریف کند. -7-12

 انواع حاملگی خارج از رحم را نام ببرد. -7-13

 تظاهرات بالینی حاملگی خارج از رحم را شرح دهد. -7-14

 تشخیص حاملگی خارج از رحم را توضیح دهد. -7-15

 تدابیر درمانی حاملگی خارج از رحم را شرح دهد. -7-16

 شتمجلسه ه .8

 ، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTبیماری های ترفوبالستیک حاملگی) مول هیداتیفرم(، کلی:  هدف 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند.  مول هیداتیفرم -8-1

 .مول هیداتیفرم را شرح دهداپیدمیولوژی  -8-2

 مول هیداتیفرم را توضیح دهد. پاتوزنز  -8-3

 .م را شرح دهدمول هیداتیفریافته های بالینی  -8-4

 مول هیداتیفرم را توضیح دهد.تدابیر درمانی  -8-5

 ( را شرح دهد.، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTنئوپالزی توفوبالستیک حاملگی) -8-6

 ( را توضیح دهد.، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTیافته های بالینی نئوپالزی توفوبالستیک حاملگی) -8-7

 ( را شرح دهد.، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTگی)تدابیر درمانی نئوپالزی توفوبالستیک حامل -8-8

را  ، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTبیماری های ترفوبالستیک حاملگی) مول هیداتیفرم(، حاملگی بعدی به دنبال  -8-9

 شرح دهد.

 

 جلسه نهم .9

آن، بیماری ها و  آشنایی دانشجویان با جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، تروماها در حاملگی و مراقبت ازهدف کلی:  

عفونت  -پروالپس بند ناف -الیگوهیدرآمنیوس -ناهنجاری های جفت) جفت آکرتا و ...( و پرده های جنینی) پلی هیدرآمنیوس

 1قسمت  -و التهاب پرده های جنینی(

  اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف کند.جفت سر راهی  -9-1

 جفت سر راهی را طبقه بندی کند. -9-2

 عوامل زمینه ساز جفت سرراهی را توضیح دهد. -9-3

 یافته های بالینی جفت سرراهی را شرح دهد. -9-4

 تدابیر درمانی جفت سرراهی را توضیح دهد. -9-5

 جدا شدن زودرس جفت)دکولمان( را تعریف کند. -9-6

 انواع دکولمان را نام ببرد. -9-7

 عوامل زمینه ساز دکولمان را توضیح دهد. -9-8

 یافته های بالینی دکولمان را شرح دهد. -9-9

 تدابیر درمانی دکولمان را توضیح دهد. -9-11

 انواع تروماها در حاملگی را شرح دهد. -9-11
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 مراقبت از مادر باردار در تروما را شرح دهد. -9-12

 سندرم های پالسنتا اکرت را تعریف کند. -9-13

 سندرم های پالسنتا اکرت را طبقه بندی کند. -9-14

 ا اکرت را نام ببرد.عوامل خطر سندرم های پالسنت -9-15

 تدابیر درمانی سندرم های پالسنتا اکرت را توضیح دهد. -9-16

 

 جلسه دهم .11

آشنایی دانشجویان با جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، تروماها در حاملگی و مراقبت از آن، بیماری ها :  هدف کلی:   

 -پروالپس بند ناف -الیگوهیدرآمنیوس -یوسو ناهنجاری های جفت) جفت آکرتا و ...( و پرده های جنینی) پلی هیدرآمن

 2قسمت -عفونت و التهاب پرده های جنینی(

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 پلی هیدرآمنیوس را تعریف کند. -11-1

 عوامل زمینه ساز پلی هیدرآمنیوس را توضیح دهد. -11-2

 یافته های بالینی پلی هیدرآمنیوس را شرح دهد. -11-3

 رآمنیوس را توضیح دهد.تدابیر درمانی پلی هید -11-4

 الیگوهیدرآمنیوس را تعریف کند. -11-5

 عوامل زمینه ساز الیگوهیدرآمنیوس را توضیح دهد. -11-6

 یافته های بالینی الیگوهیدرآمنیوس را شرح دهد. -11-7

 تدابیر درمانی الیگوهیدرآمنیوس را توضیح دهد. -11-8

 پروالپس بند ناف را تعریف کند. -11-9

 ح دهد.عوامل زمینه ساز پروالپس بند ناف را توضی -11-11

 یافته های بالینی پروالپس بند ناف را شرح دهد. -11-11

 تدابیر درمانی پروالپس بند ناف را توضیح دهد. -11-12

 کوریو آمنیونیت را تعریف کند. -11-13

 عوامل زمینه ساز کوریو آمنیونیت را توضیح دهد. -11-14

 یافته های بالینی کوریو آمنیونیت را شرح دهد. -11-15

 تدابیر درمانی کوریو آمنیونیت را توضیح دهد. -11-16

 جلسه یازدهم .11

 آشنایی دانشجویان  با  زایمان زودرس، پارگی زودرس پرده های جنینی، حاملگی طوالنی شده هدف کلی

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 زایمان زودرس را تعریف کند. -11-1

 موربیدیته در نوزادان پره ترم را شرح دهد. -11-2

 علل و عوامل خطر زایمان پره ترم را توضیح دهد. -11-3

 تشخیص زایمان پره ترم را  بیان کند. -11-4
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 پیشگیری از زایمان پره ترم را توضیح دهد. -11-5

 اداره پارگی پره ترم و پیش از موعد پرده ها را شرح دهد. -11-6

 اداره لیبر پره ترم همراه با پرده های سالم توضیح دهد. -11-7

 حاملگی طوالنی شده)پست ترم( را تعریف کند. -11-8

 یان کند.پاتوفیزیولوژی حاملگی پست ترم را ب -11-9

 عوارض حاملگی پست ترم را شرح دهد. -11-11

 تدابیر درمانی حاملگی پست ترم را توضیح دهد. -11-11

 

 جلسه دوازدهم .12

 ، استفراغ های شدید حاملگیABO وRH آشنایی دانشجویان  با  تاخیر رشد داخل رحمی، ناسازگاری هدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 محدودیت رشد جنین(را تعریف کند.  تاخیر رشد داخل رحمی ) -12-1

 موربیدیته و مرگ و میر محدودیت رشد جنین را شرح دهد. -12-2

 تشخیص محدودیت رشد جنین را شرح دهد. -12-3

 تدابیر درمانی در محدودیت رشد جنین را بیان کند. -12-4

 را تعریف کند.RH ناسازگاری   -12-5

 را شرح دهد. RHاداره ناسازگاری  -12-6

 را تعریف کند. ABOناسازگاری   -12-7

 را شرح دهد. ABOاره ناسازگاری اد -12-8

 را توضیح دهد. استفراغ شدید حاملگی -12-9

 را شرح دهد. استفراغ شدید حاملگیعوارض  -12-11

 را بیان کند. استفراغ  شدید حاملگیتدابیر درمانی در  -12-11

 

 جلسه سیزدهم .13

فشارخون  -اکالمپسی -پرفشاری خون در حاملگی) پره اکالمپسیاختالالت هیپرتانسیو یا آشنایی دانشجویان  با  هدف کلی: 

 1 قسمت -مزمن و ...(

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 .شرح دهد را اختالالت هیپرتانسیو ترمینولوژی -13-1

 تشخیص اختالالت هیپرتانسیو را توضیح دهد. -13-2

 اتیوپاتوژنز اختالالت هیپرتانسیو را شرح دهد. -13-3

 پاتوفیزیولوژی اختالالت هیپرتانسیو را توضیح دهد. -13-4

 ش بینی و پیشگیری اختالالت هیپرتانسیو را شرح دهد.پی -13-5

 تدابیر درمانی در اختالالت هیپرتانسیو را بیان کند. -13-6

 جلسه چهاردهم  .14
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فشارخون  -اکالمپسی -پرفشاری خون در حاملگی) پره اکالمپسیاختالالت هیپرتانسیو یا آشنایی دانشجویان  با  هدف کلی: 

 2 قسمت -مزمن و ...(

  اهداف ویژه :

  در پایان دانشجو قادر باشد:
 تدابیر درمانی در اختالالت هیپرتانسیو را بیان کند. -14-1

 را شرح دهد.مشاوره در مورد حاملگی های بعدی در اختالالت هیپرتانسیو  -14-2

 عواقب طوالنی مدت اختالالت هیپر تانسیو در بارداری را شرح دهد. -14-3

 جلسه پانزدهم          .15

 با  بارداری چند قلوآشنایی دانشجویان  هدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. مکانیسم های حاملگی های چند قلویی -15-1

 تشخیص حاملگی های چند قلویی را توضیح دهد. -15-2

 سازگاری مادر با حاملگی های چند قلویی را شرح دهد. -15-3

 عوارض حاملگی های چند قلویی را توضیح دهد. -15-4

 فرد حاملگی های چند قلویی را بیان کند. عوارض جنینی منحصر به -15-5

 رشد ناهماهنگ جنین های دو قلو را توضیح دهد. -15-6

 مرگ جنین در حاملگی های چند قلویی را توضیح دهد. -15-7

 مراقبت های پره ناتال و اداره قبل از زایمان حاملگی های چند قلویی را شرح دهد. -15-8

 ح دهد.اداره لیبر و زایمان در حاملگی های چند قلویی را توضی -15-9

 جلسه شانزدهم .16

 آشنایی دانشجویان  با  حاملگی در سنین پائین و باال، اعتیاد در حاملگیهدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 را شرح دهد. اداره حاملگی در سنین پایین مادر -16-1

 را شرح دهد. مادر باالیاداره حاملگی در سنین  -16-2

 اعتیاد در بارداری را تعریف کند. -16-3

 انواع مواد مخدر مورد استفاده را نام ببرد. -16-4

 اصول کلی هنگام بارداری در مادران وابسته به مواد را بیان کند. -16-5

 اصول کلی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد را بیان کند. -16-6

 نکات مهم در برقراری ارتباط مناسب با مادر وابسته به مواد را شرح دهد. -16-7

 در مادران وابسته به مواد را توضیح دهد.مراقبت های پس از زایمان  -16-8

 

 جلسه هفدهم .17

 آزمون پایان ترمـ 
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 منابع: 

 2114بارداری و زایمان ویلیامز  .1

 آخرین چاپ -درسنامه مامایی مایلز .2

 آخرین چاپ -مامایی و زنان دنفورث .3

 آخرین چاپ -مامایی و زنان کارنت .4

 وزارت بهداشت و درمان -ن های دوستدار مادرراهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان در بیمارستا .5

 روش تدریس: 

، پرسش و پاسخبحث گروهی ،سخنرانی   

  :رسانه های کمک آموزشی

 power point، پروژکتور دیتا وایت برد ، 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره  روش آزمون آزمون

 کل)درصد(

 ساعت تاریخ

 14ـ14.31 هر جلسه درصد 5 شفاهی  کوئیز

 14ـ15 26/8/95 درصد 15 ، تشریحیچهار گزینه ای ترممیان  آزمون

طبق تقویم آموزشی  درصد 71 ، تشریحیچهار گزینه ای آزمون پایان ترم

 دانشکده

طبق تقویم آموزشی 

 دانشکده

 در طول کالس هر جلسه درصد 5 شرکت در بحث گروهی حضور فعال در کالس

 هر جلسه هر جلسه درصد 5 حضور منظم درکالس فعالیتهای کالسی

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 
و محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر  کثرت سر فصل هااز دانشجویان محترم انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و   

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایند:
 :در کالس  به موقعحضور منظم و  .1

حضور در کالسی به صورت دادن تذکر و در صورت تکرار تأخیر در حضور کالس، همان جلسه  یک نوبت تأخیرـ 

 غیبت اعالم می گردد.

 نمره کسر خواهد شد. 1.25در ازای هر غیبت مجاز ـ  

 در صورت غیبت بیش از حد مجاز مطابق مقررات آموزشی برخورد می گردد.ـ 

 شی باشد.تلفن همراه دانشجویان در کالسی بایستی خاموـ 

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  .2

 رجوع به منابع معرفی شده .   3
 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی .6

 

        نام و امضای مدرس: شمسی پرویزی

                       2/5/95    تاریخ تحویل:

   اعظم باخته نام و امضای مدیر گروه:

 ل:                                                 تاریخ ارسا

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال:                                                 
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 بارداری و زایمان غیرطبیعی -3بارداری و زایمان  جدول زمان بندی درس

 14ـ16شنبه ساعت  چهارروز و ساعت جلسه: 

 مدرس موضوع هر جلسه ریختا جلسه

انواع دیستوشی ها در حین لیبر )شامل نیروهای خروجی، کانال ، معرفی طرح درسی و اهداف درس  31/6/95 1

 پرویزی 1قسمت  -زایمان، جنین، قرارها، پرزانتاسیون ها و پوزیشن های غیرطبیعی( و تغییر پوزیشن ها در مادر

بر )شامل نیروهای خروجی، کانال زایمان، جنین، قرارها، پرزانتاسیون ها و انواع دیستوشی ها در حین لی 7/7/95 2

 پرویزی 2قسمت  -پوزیشن های غیرطبیعی( و تغییر پوزیشن ها در مادر

 پرویزی زایمان های ابزاری) فورسپس، واکیوم(، سزارین و مراقبت های بعد از آن 14/7/95 3

 پرویزی وهای مصرفی در لیبر و موارد و نحوه انجام و عوارض آنهاآگمنتیشن، اینداکشن و دیگر دار  19/7/95 4

 پرویزی مانیتورینگ جنین در حین بارداری و تست های ارزیابی سالمت جنین در موارد بارداری غیر طبیعی 28/7/95 5

های بعد از  پارگی های پرینه و کانال زایمانی و رحم، برگشتگی رحم ، خروج دستی جفت، انواع خونریزی 5/8/95 6
 DICو  انواع عفونت های بعد از زایمانزایمان، 

 پرویزی

 پرویزی حاملگی خارج از رحمسقط،  12/8/95 7

 پرویزی ، مول مهاجم، کوریوکارسینومGTTبیماری های ترفوبالستیک حاملگی) مول هیداتیفرم(،  19/8/95 8

9 26/8/95 
 

ت، تروماها در حاملگی و مراقبت از آن، بیماری ها و جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جف -آزمون میان ترم
 -الیگوهیدرآمنیوس -ناهنجاری های جفت) جفت آکرتا و ...( و پرده های جنینی) پلی هیدرآمنیوس

 1قسمت  -عفونت و التهاب پرده های جنینی( -پروالپس بند ناف

 پرویزی

ی و مراقبت از آن، بیماری ها و ناهنجاری های جفت سرراهی، جدا شدن زودرس جفت، تروماها در حاملگ 3/9/95 11
 -پروالپس بند ناف -الیگوهیدرآمنیوس -جفت) جفت آکرتا و ...( و پرده های جنینی) پلی هیدرآمنیوس

 2قسمت  -عفونت و التهاب پرده های جنینی(

 پرویزی

 پرویزی زایمان زودرس، پارگی زودرس پرده های جنینی، حاملگی طوالنی شده 9/9/95 11

 پرویزی ، استفراغ های شدید حاملگیABO وRH تاخیر رشد داخل رحمی، ناسازگاری  17/9/95 12

 -فشارخون مزمن و ...( -اکالمپسی -پرفشاری خون در حاملگی) پره اکالمپسیاختالالت هیپرتانسیو یا  24/9/95 13

 1 قسمت
 پرویزی

 -فشارخون مزمن و ...( -اکالمپسی -گی) پره اکالمپسیپرفشاری خون در حاملاختالالت هیپرتانسیو یا  1/11/95 14

 پرویزی 2 قسمت

 پرویزی بارداری چند قلو 8/11/95 15

 حاملگی در سنین پائین و باال، اعتیاد در حاملگی 15/11/95 16

 
 پرویزی

طبق تقویم  17

آموزشی 
 دانشکده

 آزمون پایان ترم
 

- 

 


