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 توصیف کلی درس 

با کاربرد نظریه ها و مفاهیم جدید مادری و پدری و عوامل موثر بر سلامت فیزیکي و  آشنایي لازم انیدوره دانشجو نیدر ا 

 رواني زن قبل و بعد از باروری بر رشد و تکامل جنین و بیماری های داخلي و جراحي را کسب خواهند نمود.



 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

  دستورات اسلام در مـورد بهداشـت قبـل از ازدواج و لقـاحافزایش سطح علمي فراگیر به منظورکاربرد 

  های تشخیص حاملگي و مشکلات  اصـول مراقبتهای دوران بارداری با در نظر گرفتن جنبهدر رابطه با  دانشافزایش

 و عـوارض غیـر طبیعـي دوران بارداری در مادران پر خطر و روشهای پیشگیری از این بیماریها 

 رشـد و تکامـل جنـین و فیزیو پـاتولوژی جفـت و جنـینبر عو امـل مـوثر  فراگیر در رابطه با افزایش سطح علمي 

 ای کم روشه، تغذ یه  ،تغییـرات فیزیولوژیک بارداری با تاکید بر آموزش بهداشت  افزایش دانش فراگیر در رابطه با

 کردن درد 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

  پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 :در حیطه شناختی -

  بیان نماید. را  یمشاوره قبل از باردار تیاهم .1

 دهد.  حیپرخطر را توض یو اداره حاملگي ها يشناسائ ،یدر مشاوره قبل از باردار .2

 .دیانتظار فرزند بحث نمااجتماعي خانواده در -و مشکلات روانيجدید مادری و پدری  میمفاهدر رابطه با  .1

 ضمن مرور فرایند فیزیولوژیک لقاح و باروری در مورد علل و عوامل مرتبط با شکست مکرر لانه گزیني بحث نماید. .0

 مسائل پاتولوژیک شکل گیری جفت و جنین را به تفکیک شرح دهد.  .1

شکایات  تیریدر مورد مد ریشواهد اخدر رابطه با  یدوران باردار عیو مشکلات شا کیولوژیزیف راتییتغضمن مرور  .8

 شایع دوران بارداری بحث نماید.

  .دهد حیتوضبا تاکید بر مزیت ها و چالش های هر روش را  نیسلامت جن ابيیارز یروشها .7

بر پیشگیری از محدودیت رشد داخل  Dبیان نموده و در رابطه با نقش ویتامینعوامل موثر بر رشد و تکامل جنین را  .6

  حث نماید. رحمي جنین ب

قرار بحث را مورد  یورزشي و تنفسي در دوران باردار ناتیتمر ي،یغذا میآموزش بهداشت، رژنکات مهم در رابطه با  .9

  دهد.

وضعیت بارداری نوجوانان را در ایران و  نوجوانان را شرح داده و را در  یو عوارض باردار دوران بارداری یمراقبتها .14

 جهان مقایسه نماید.

، ( فرمیداتیسه ماهه اول و دوم )سقط، حاملگي خارج رحم و مول ه یها یزیخونرو عوارض علل، ضمن مرور انواع،  .11

 شرح دهد. به شکل الویت بندی شده  نکات عملي اداره هر یک را به تفکیک و

عملي اداره هر یک را نکات ، ( ایسه ماهه سوم )دکولمان و پلاسنتا پرو یهایزینرخوو عوارض علل، ضمن مرور انواع،  .12

 شرح دهد. به شکل الویت بندی شده  به تفکیک و

به شکل را  ، نکات عملي اداره خونریزی پس از زایمانمانیپس از زا یها یزیخونرو عوارض علل، ضمن مرور انواع،  .11

 شرح دهد. الویت بندی شده 

ارداری را شرح داده و در رابطه با یافته های ب هیپرتانسیواختلالات انواع، علل، عوامل مستعد کننده، عوارض و اداره  .10

 بحث نماید. حاملگيفشار خون جدید تغییرات پاتولوژیک عروق جفتي در 



 

 

داده و در رابطه با روش های نوین  حیرا توض یباردار یو مراقبتها عوارض ،عوامل مستعد کننده،انواع،  ندقلوئي،چ .11

  مدیریت چندقلویي بحث نماید.

و یافته های جدید در مدیریت ، شرح دادهرا  وسیدرآمنیگوهیو ال وسیدرآمنیو اداره پلي ه صیعلل،عوارض، تشخ .18

 پلي هیدرامنیوس در ترم را مورد بحث قرار دهد.

 در حیطه عاطفی: -

 اشتیاق نشان دهد.فعالیت های محوله در انجام تکالیف و  .1
 آنان احترام بگذارد.نقطه نظرات  هبدر بحث های گروهی حقوق همتایان را رعایت نموده و  .2
 در انجام فعالیت ها و کارهای گروهی احساس مسئولیت نشان دهد. .3

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری1ترکیبي 

  :شده یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 
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 رویکرد ترکیبی
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1. Educational Approach 
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 س................درارائه تقویم جدول 
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 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

 معارفه و آشنایي با طرح درس- 1

 یمشاوره قبل از باردار-

  

 دکتر هما صادقي 26/8/1041 سخنراني تعاملي

سخنراني تعاملي، یادگیری  پرخطر  یو اداره حاملگي ها يشناسائ 2

 مبتني بر سناریو

 دکتر هما صادقي 0/7/1041

-و مشکلات روانيجدید مادری و پدری  میمفاه 3

  اجتماعي خانواده در انتظار فرزند

 

سخنراني تعاملي، بحث در 

 گروه کوچک

 دکتر هما صادقي 11/7/1041

 لقاح و باروری )پاتوفیزیولوژی( 4

 

 تدریسسخنراني تعاملي، 

 توسط همتایان

 دکتر هما صادقي 16/7/1041

سخنراني تعاملي، بحث در   مسائل پاتولوژیک شکل گیری جفت و جنین 5

 گروه کوچک

 دکتر هما صادقي 21/7/1041

 یدوران باردار عیو مشکلات شا کیولوژیزیف راتییتغ- 6

 و اداره آن 

 بررسي رویکردهای جدید-

 بر تیم یادگیری مبتني

 

 دکتر هما صادقي 2/6/1041

  رشد و تکامل جنین- 7

 یافته های جدید در رابظه با عوامل تاثیرگذار-

 دکتر هما صادقي 9/6/1041 یادگیری مبتني بر تیم

 ن یسلامت جن ابيیارز- 8

 مقایسه اثربخشي و چالش ها-

  تدریس توسط همتایان

 بحث در گروه کوچک

 دکتر هما صادقي 18/6/1041

دکتر مریم  21/6/1041 یادگیری مبتني بر تیم های دوران بارداری )نواوری ها( آموزش- 9

 کشاورز

بررسي ترند حاملگي در نوجوانان در ایران و جهان ، - 11

 عوارض و اصول مدیریت آن

دکتر مریم  14/6/1041 سخنراني تعاملي

 کشاورز

 ، تدریس توسط همتایان بارداری سه ماهه اول و دوم یها یزیخونر- 11

 یادگیری مبتني بر سناریو

دکتر مریم  7/9/1041

 کشاورز



 

 

 سه ماهه اول و دومنکات عملي اداره خونریزی -

 بارداری

 سوم بارداریسه ماهه  یها یزیخونر- 12

 سوم بارداریسه ماهه نکات عملي اداره خونریزی -
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 یادگیری مبتني بر سناریو
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 ، تدریس توسط همتایان

 یادگیری مبتني بر سناریو

دکتر مریم  21/9/1041

 کشاورز

 بارداری هیپرتانسیواختلالات - 14

یافته های جدید تغییرات پاتولوژیک عروق جفتي در -

 حاملگيفشار خون 

 

 ، تدریس توسط همتایان

 یادگیری مبتني بر تیم

دکتر مریم  26/9/1041

 کشاورز

 ندقلوئيچ- 15

 روش های نوین مدیریت چندقلویي-

 

دکتر مریم  1/14/1041 یادگیری مبتني بر تیم

 کشاورز

 اختلالات مایع آمنیوتیک- 16

یافته های جدید در مدیریت پلي هیدرامنیوس در -

 ترم

دکتر مریم  12/14/1041 مبتني بر تیمیادگیری 

 کشاورز

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو
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