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 توصیف کلی درس 

دانشجو با حاملگي های پرخطر و غیر طبیعي و نحوه تشخیص، اداره و مراقبت های حین بارداری و زایمان آن در این درس 

 آشنا مي شود.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 .کافی در مورد تشخیص، اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریها و زایمانهای غیرطبیعیو توانمندی کسب دانش 

  (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

  .شرح دهدنام برده و روش های تشخیصي هر یک را انواع دیستوشي ها در حین لیبر را  -

  .شرح دهد به تفکیک دیستوشي راهر یک از انواع مانورهای مربوط به اقدامات، مدیریت و  -

 را تعریف و روش های تشخیص و اداره جفت سرراهي را توضیح دهد انواع جفت سرراهي و علائم و نشانه های آن -

 دکولمان و انواع آن را تعریف و روش های تشخیص و اداره دکولمان  را توضیح دهد -

 تعریف نموده و انواع آن را با تاکید بر عوامل مستعدکتتده هر یک شرح دهدانواع خونریزیهای بعد از زایمان را  -

 بیان کند.خونریزی بعد از زایمان را  و اداره اقدامات لازم در کنترل -

 اینورشن رحم و انواع آن را تعریف نموده، و عوارض و علل و عوامل مستعد کننده آن را نام ببرد. -

 اقدامات لازم برای مدیریت اینورشن رحم را به تفکیک بر حسب نوع آن شرح دهد. -

 تضیح دهدعلل و عوارض هر یک را اختالالت جفت و  -
 و اداره هر یک را به تفکیک شرح دهد.تشخیص، عوارض، اختالالت حجم مایع آمنیون، علل،  -

 آن را توضیح دهد. درمانو تشخیصعوارض، نحوه کوریوآمنیونیت، علل،  -

  .را شرح دهد روش های تقویت و القای دردهای زایماني -

 شرح دهد. روش های ارزیابي سلامت جنین را با تاکید بر موارد کاربرد، به تفکیک -

 علائم ، عوارض و تشخیص و مدیریت آن را شرح دهد.علل، را تعریف و  زایمان زودرس -

 علائم ، عوارض و تشخیص و مدیریت آن را شرح دهد.علل، دیررس را تعریف و زایمان  -

 انواع اختلالات رشد جنین، علل، عوارض، روش های تشخیصي و اقدامات مراقبتي هر یک را شرح دهد. -

 قلویي و انواع آن را تعریف، و عوامل مستعد کننده و عوارض هریک را به تفکیک بیان کند.چند  -

 روش های تشخیص و مدیریت چندقلویي را در طي بارداری توضیح دهد. -

 اقدامات و مراقبت های حین زایمان و عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان در دوقلویي را شرح دهد.  -

تعریف نموده و روش تشخیص و عوارض و نحوه مدیریت آن ها را با مادر و جنین را انواع ناسازگاریهای خوني  -

 یکدیگر مقایسه نماید.

 انواع سقط، علائم، عوارض و روش های تشخیصي و اداره هر یک را به تفکیک بیان نموده و مقایسه کند. -

 ا شرح دهد..را تعریف و انواع و علل، علایم و روش تشخیص و درمان آن ر حاملگي خارج رحم -

 و مراقبت های هر یک را به تفکیک بیان کند. درمان و تشخیص علائم و بیماری تروفوبالستیک جفت، انواع، علل،  -

انواع اختلالات هیپرتانسیو دوران بارداری را طبقه بندی نموده و ضمن تعریف هر یک عوامل مستعد کننده، عوارض و  -

 روش های تشخیصي آن ها را بیان کند



 
 ت مراقبتي در زنان مبتلا به فشارخون بارداری را در طي بارداری و زایمان بیان کند.اقداما -

  .روشهای تشخیص و درمان عفونتهای بعد زایمان را بنویسد -
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 س درارائه تقویم جدول 

 11-11روز و ساعت کلاس یکشنبه 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

 مدرسان

 دکتر حسن پور 27/6/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي زایماني طبیعي غیر نیروهای از ناشي دیستوشي 1

 پور حسن دکتر 14/7/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي طبیعي غیر قرار و نمایش از ناشي دیستوشي 1

 پور حسن دکتر 17/7/1041 سخنراني و تعاملي  بحث گروهي دیستوشي ناشي از ناهنجاری های کانال زایمان 3

  دکلمان - 4

 جفت سر راهي-

 رحم )تشخیص و تدابیر درماني( اینورشن-

 پور حسن دکتر 20/7/1041 سخنراني و بحث گروهي

 پور حسن دکتر 1/8/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي مایع آمنیوتیکاختلالات جفت، پرده های جنیني، و حجم  5

خونریزی های پس از زایمان )انواع، علل، تشخیص،  6

 عوارض، تدابیر درماني(

 پور حسن دکتر 8/8/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي

 پور حسن دکتر 13/8/1041 سخنراني و تعاملي بحث گروهي القای زایمان و روش های آن 7

 پور حسن دکتر 22/8/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي روش های ارزیابي سلامت جنین 8

 پور حسن دکتر ----------  سخنراني تعاملي و بحث گروهي زایمان زودرس و دیررس 9

 پور حسن دکتر ---------- سخنراني تعاملي و بحث گروهي اختلالات رشد داخل رحمي و انواع آن 11

 دکتر کشاورز 21/8/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي چندقلویي 11

 دکتر کشاورز 6/1/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي ناسازگاری های خوني مادر و جنین  11

 دکتر کشاورز 13/1/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي سقط 13

 دکتر کشاورز 24/1/1041 گروهيسخنراني تعاملي و بحث  تروفوبالستیک جفتهای بیماری  14

 دکتر کشاورز 27/1/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي حاملگي خارج از رحم 15

 دکتر کشاورز 0/14/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي ارزیابي سلامت جنین 16

 فشار خون، -اختلات فشار خون در بارداری )پره اکلامپسي 17

 حاملگي.................(

 دکتر کشاورز 11/14/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي

تشخیص و اداره اختلالات هیپرتانسیو بارداری )جلسه  18

 اکسترا(

 دکتر کشاورز 18/14/1041 سخنراني تعاملي و بحث گروهي

 دکتر کشاورز ----------- سخنراني تعاملي و بحث گروهي عفونت های پس از زایمان)جلسه اکسترا( 19

 



 
 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک -

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 بحث های کلاسيمطالعه منابع معرفي شده و مشارکت فعال در  -
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1 . Formative Evaluation 
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