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 توصیف کلی درس 

راه های تشخیص حاملگی، مراقبت های لازم دوران حاملگی،  وند.در این دوره دانشجوویان با حاملگی ببیعی و ییییولویی آن آشجنا می ش

  را یرا می گیرند. شکایات شایع ناشی از حاملگی ومراقبت و آموزش های لازم



 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

.آشنایی با ییزیولویی حاملگی، روش های تشخیص بارداری، مراقبت ها و شکایات شایع دوران بارداری، و راه های پیشگیری 1

 از آن ها 

 .آموزش بهداشت به مادر و خانواده در زمینه مسایل جسمی، روانی، عابفی و اجتماعی2

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود كه یراگیر

 ی را نام برده و تعریف نمایدمهم سلامت بارور یشاخص ها وو اهداف آن به بور مختصر توضیح دهد  ییعلم ماما-

 آناتومی دستگاه تناسلی را با استفاده از شکل و مولای شرح دهد -

 از نظر وییگی ها مقایسه نماید ی لگن استخوانی را توضیح داده و انواع لگن راآناتوم-

 سیکل تخمدانی و آندومتر را شرح داده و مقایسه نماید.-

 را به تفکیک شرح دهد. وجفت وعملکرد جفت نیجن لیمراحل تشک-

 هر یک را توضیح دهدجفت وعملکرد  یهورمونها-

ی، غدد، و اسکلتی عضلانشامل سیستم قلبی عروقی، گوارش، ادراری تناسلی، دستگاه های مختلف بدن  متابولیسم و تغییرات تغییرات-

 دهد.میز در بارداری را شرح داده و عملکرد ببیعی و غیر ببیعی هر سیستم در دوران بارداری را تپوست، 

 را نام برده و شرح دهد.و آموزش های مربوبه  بارداریمحورهای اصلی مشاوره و مراقبت های پیش از -

 را شرح دهد.اعم از كلینیکی و پاراكلینیکی  ش های تشخیص بارداریرو-

 اهداف مراقبت های دوران بارداری، ترتیب و اقدامات مربوبه را لیست نماید.-

 بیان نمایدشکایات شایع دوران بارداری و روش های پیشگیری از هر یک را به بور جداگانه -

 را نام برده و به تفکیک بیان نمایدمحورهای اصلی آموزش بهداشت دوران بارداری -

 میزان ایزایش وزن دوران بارداری را بر اساس شاخص توده بدنی مادر ذكر نماید -

 میزان استفاده از هر یک را در دوران بارداری ذكر نماید. منابع گروه های اصلی غذایی و ریز مغذی ها و-

 مانورهای لئوپولد و اهداف هر یک را نام ببرد-

ورزش ها، تمارین تنفسی، و تن آرامی دوران بارداری جهت آمادگی برای زایمان ببیعی را دسته بندی نموده و به تفکیک ضمن انواع -

 برشمردن مزایای هر یک شرح دهد.

 ی را بیان كندنظر اسلام در مورد بهداشت زمان لقاح و دوران باردار-



 

 

 :رویکرد آموزشی

1موازی                                      حضوری                                               2تركیبی 

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

 رویکرد مجازی

 وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیویتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشوویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

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

 رویکرد ترکیبی

 .رود آموزشی موازی و حضوری، به كار میهای زیرموموعه رویکردهای تركیبی از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Virtual Approach 

2 . Blended Approach 



 

 

 1بارداری و زایمان  سدرارائه تقویم جدول 

 8-11: شنبه روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

 مدرسان

مهم سلامت  یشاخص هاآشنایی با اهداف مامایی و  1

 یبارور

رسش و )پ سخنرانی تعاملی

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 2/7/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی ی و لگنو داخل یمثل خارج دیدستگاه تول یاناتوم 2

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  گروه بحث در ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 9/7/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی سیکل تخمدانی و آندومتر، و لقاح 3

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 18/7/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی وجفت نیجن لیمراحل تشک 4

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  گروهبحث در  ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 21/7/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی جفت  یهورمونها 5

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 7/6/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی سیستم قلبی عروقی در دوران بارداری تغییرات 6

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  گروهبحث در  ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 10/6/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی سیستم تنفسی در دوران بارداری تغییرات 7

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

 دكتر صادقی 21/6/1041



 

 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

رسش و )پ سخنرانی تعاملی گوارش در دوران بارداریدستگاه  تغییرات 8

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 26/6/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی ادراری تناسلی در دوران بارداریدستگاه  تغییرات 9

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 1/9/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی متابولیسم، غدد، و پوست در دوران بارداری تغییرات 11

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 12/9/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی مشاوره و مراقبت های قبل از بارداری 11

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 19/9/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی تشخیص بارداری و حاملگی كاذب 12

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 28/9/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی مراقبت های دوران بارداری 13

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

 دكتر صادقی 1/14/1041



 

 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

رسش و )پ سخنرانی تعاملی شکایات شایع دوران بارداری 14

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 1/14/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی آموزش بهداشت و تغذیه در دوران بارداری 15

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 14/14/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی مانورهای لئوپولد  16

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 17/14/1041

رسش و )پ سخنرانی تعاملی روش های آمادگی برای زایمان ببیعی 17

 و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی 

های  بحث در گروه ...(،

 كوچک

 دكتر صادقی 20/14/1041

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انوام تکالیف در موعدلادر بول دوره نظیر حضور منظم در كو انتظارات  دانشوووظایف عمومی 

 1سلاهای ك معریی شده و مشاركت یعال در برنامه

 به سئوالات جلسه قبل  ییمحوله، ، پاسخگو فیانوام تکال ،یگروه های بحثدر  شركت ،در كلاسو یعال حضور منظم 

 

                                                           

 .های آموزشی اعم از حضوری و موازی، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومی می1 



 

 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذكر نوع ارزیابی : 

 بحث ها و انوام تکالیف یردی و گروهیشركت یعال در  :1ارزیابی تکوینی )سازنده( -

  2)پایانی( رزیابی تراكمیا -

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 درصد از نمره كل  مبنای ارزشیابی 

چهارگزینه ای، درست نادرست، جای خالی، جور ) آزمون پایانی

 (كردنی، باز پاسخ

 درصد 84

 درصد14 (چهارگزینه ای)آزمون یا آزمون های میان ترم

 درصد24  تکالیف یردی و گروهیبحث ها و انوام شركت یعال در 

 درصد14 حضور منظم در كلاس 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 :كتبالف( 

 . ناشر: گلبان نشر. یو ملک منصور اقص یجهان ی. مترجم: بهرام قاضنگهمی:  كانسندهی.نو2416 امزیلیو مانیو زا یباردار -1

. سال جامعه نگر. انتشارات زیبا تقی زاده، نسرین ابراهیمیمترجم :  .مورین دی رینور جین ای مارشال: سندهی. نولزیما ییدرسنامه ماما -2

 1191چاپ : 

 وزارت بهداشت، دیتر سلامت خانواده و جمعیت، اداره سلامت مادران -مراقبت های ادغام یایته سلامت مادران -1

اداره  ت،یوزارت بهداشت، دیتر سلامت خانواده و جمع انوام زایمان ببیعی و ارائه روش های غیر دارویی درد زایمان،راهنمای كشوری  -0

 سلامت مادران

اداره  ت،یوزارت بهداشت، دیتر سلامت خانواده و جمع -راهنمای كشجوری ارائه خدمات مامایی و زایمان، بیمارستان های دوستدار مادر -1

 سلامت مادران

 

 

 

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 
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