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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مامايی و بهداشت باروری گروه آموزشی:                مامايی ايران -پرستاری دانشکده:

 کارشناسی مامايی حصیلی:ت یرشتهو مقطع             

   تئوری د:نوع واح                   2 تعداد واحد:                        1بارداری زايمان نام درس: 

 دروس علوم پايه يا همزمان:  یش نیازپ 

 8کالس مکان برگزاری:                        8 – 10شنبه زمان برگزاری کالس: 

 دکتر حسن پور خانم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 21  تعداد دانشجويان:

 دهید( )لطفا شرح شرح دوره:

 

شامل فیزیولوژی حاملگی، این درس  آشنا می شوند. حاملگی بدون خطر و فیژیولوژی آنبا این دوره به  دانشجویان در 

راه های تشخیص حاملگی، مراقبت های الزم دوران حاملگی، شکایات شایع ناشی از حاملگی ومراقبت و آموزش های 

  .مك می شودمی باشد. ضمن تدریس این دروس به دانشجو ك الزم

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
  

 مختلف بدن و علل آن  یستمهایدر س یاز باردار یناش راتییبا تغ انیدانشجو ییآشنا -1

 یدوران باردار یبا اصول مراقبتها ییآشنا  -2
 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 حیطه یرفتار ژهیاهداف و ینینابیاهداف ب جلسه

   اول

 

 ان،یدانشجو یابیو ارز ییآشنا -1

 ارائه طرح درس،

 

 

آشنایی با اهداف مامایی و  -2

شاخص  آمارهای حیاتی

 بهداشتی

 یك جمله تعریف كند. در.علم مامایی  1

 طور كامل در كالس شرح دهد.ه .اهداف مامایی را ب 2

طور صحیح در كالس ه را ب استانداردف معمول مورد استفاده ی. تعار3

 شرح دهد.

طور صحیح و با استفاده از ه ایع مرگ و میر مادران را ب. علل ش4

 نمودار نشان دهند.

تجزیه و طور كامل در كالس ه . علل كاهش مرگ و میر مادران را ب5

 تحلیل كند.

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

  لیو تحل هیتجز

آناتومی دستگاه تولید  مروری بر دوم

 مثل

 

 ثل خارجی را نام ببرد.اعضاء تولید م .1

 اعضاء تولید مثل داخلی را نام ببرد. .2

 طور كامل توضیح دهد.ه ساختمان اعضاء تولید مثل  را ب .3

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم
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 گریکدیرا با  یرحم یها گمانیاز ل كیو عملکرد هر  اتیخصوص .4

 . ندینما سهیمقا

 انیزن را ب یدستگاه تناسل یو داخل یاعضاء خارج یعروق اصل .5

 كنند. 

را از نظر محل  یدهنده كف لگن لیمختلف تشک یها هیعضالت ال .6

 . ندینما سهیمقا گریکدیبا  یریقرارگ

 

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

انواع لگن و تفاوتهای آشنایی با  سوم

 آن

طور  كامل در ه . اهمیت آشنایی با ساختمان لگن را در مامایی ب1

 س شرح دهد.كال

 ها و مفاصل لگن را روی ماكت در كالس تشخیص دهد. . استخوان2

 نشان دهد. اسالید.  انواع لگن و مشخصات آنها را با شکل روی 3

 . اقطار لگن را بوسیله ماكت در كالس اندازه گیری كند.4

 طور صحیح توسط ماكت در كالس انجام دهد.ه . معاینه لگن را ب5

 با ماكت در كالس نشان دهد.را . انگاژمان را 6

 

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

 

حیطه روانی 

 حركتی

دستگاه مروری بر فیزیولوژی  هارمچ

تناسلی، چرخه سیکل قاعدگی 

 عادی و منتهی به حاملگی 

 

 

 

 

 

. مشخصات یك قاعدگی طبیعی ) مدت خونریزی، مدت قاعدگی و 1

 ین قاعدگی( را بیان كند. فواصل ب

 گریکدیرا با  یو لوتئال قاعدگ کوالریفازفول یهورمون راتییتغ .2

 .ندینما سهیمقا

 سهیمقا گریکدیهدف با  یها را بر اندام FSH, LHاثرات هورمون  .3

 .ندینما

. تطابق تغییرات آندومتر و تخمدان در سیکل قاعدگی را از روی 4

 ند.شکل در كالس تجزیه و تحلیل ك

 

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

آشنایی با مراحل لقاح، دوره  پنجم

، های جنینی، دسیدوا و انواع آن

   كیوتیآمن اعمال مایع

 

 طور كامل توضیح دهد.ه . لقاح را در كالس ب1

 طور دقیق ترسیم كند.ه . مراحل تقسیمات سلولی را روی ب2

 ع دسیدوا تعریف كند.. انوا3

 . دوره های جنینی و مشخصات آن را توضیح دهد.4

 . اعمال مایع آمینونیك را روی تخته سیاه بطور كامل لیست كند.5

 

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

با تکامل جفت و  ییآشنا ششم

 ی قهیو طر یجفت یهورمون ها

 نیجفت به جنانتقال مواد از 

 

 طور كامل شرح دهد.ه ساختمان جفت را ب .1

 كند. انیترشح شده از جفت را ب یانواع هورمون ها . 2

 ترشح شده از جفت را شرح دهد. یاز هورمون ها كیعملکرد هر  .3

توضیح طور كامل ه های انتقال مواد از جفت به جنین را ب . مکانیسم4

 .دهد

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

 كاربرد،  دن،یفهم
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كسب اطالعات در مورد  -1 هفتم

مشاوره و مراقبت های پیش از 

 بارداری 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با وضع و قرار جنین  -2

 در رحم

 موضوعات مطرح در مشاوره قبل حاملگی را لیست كند. – 1

 شرح دهد. یطب خچهیرا را با توجه با تار یمشاوره قبل حاملگ – 2

 توضیح اجتماعی خچهیرا با توجه با تار را یمشاوره قبل حاملگ – 3

 .دهد

 

.وضعیت جنین در د اخل رحم را توسط ماكت در كالس نمایش  1

 دهد.

 . قرار جنین را در یك جمله در كالس تعریف كند.2

 طور صحیح در كالس نام برد.ه . انواع قرار را ب3

 پرزانتاسیون جنین را از روی ماكت در كالس تشخیص دهد. 4

 های مختلف جنین را روی ماكت در كالس تعیین كند. . پوزیشن5

 . مانور لئوپولد را بطور صحیح در كالس تعیین كند.6

های تشخیص پرزانتاسیون و پوزیشن های جنین را در كالس  . راه7

 شرح دهد.

 . استخوان های سر جنین را از روی شکل در كالس تشخیص دهد.8

 س تشخیص دهد.. اقطار سر جنین را از روی شکل در كال9

 های سر جنین را از روی ماكت در كالس نشان دهد.. . فونتانل10

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

 

 حركتی -روانی

ادامه جلسه هفتم در مورد  هشتم

آشنایی با وضع و قرار جنین در 

 رحم

  

كسب اطالعاتی در مورد  و دهم نهم

های  تغییرات فیزیولوژی دستگاه

 مختلف بدن در دوران بارداری

 طور خالصه در كالس توضیح دهد.ه ب را  دستگاه تناسلی. تغییرات  1

طور خالصه در كالس ه ب را پوست و جدار شکم پستان، . تغییرات 2

 توضیح دهد.

 .شرح دهدطور خالصه ه برا  متابولیك. تغییرات  3

 ه كند.یتوج كاملرا  تنفس. تغییرات دستگاه 4

 .كامل شرح دهدتغییرات دستگاه گوارش را  .5

 ه كند.یتوج كامل. تغییرات دستگاه گردش خون و قلب را 6

 توضیح دهد. كاملرا در حاملگی  دستگاه عضالنی اسکلتی. تغییرات 7

 را در حاملگی توضیح دهد. عصبی مركزی. تغییرات دستگاه .8

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

های تشخیص  آشنایی با راه یازدهم

 حاملگی طبیعی، كاذب 

.عالئم و نشانه های حاملگی را در كالس در مدت پانزده دقیقه شرح  1

 دهد.

 را مقایسه كند.های تشخیص حاملگی اول و حاملگی بعدی  . راه2

 توضیح دهد. كامل. حاملگی كاذب را 3

 دهد. شرحهای تشخیص حاملگی كاذب را  . راه4

 

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

 یشناختحیطه های دوران بارداری با سایر دانشجویان  در مورد اهمیت مراقبت .1كسب اطالعاتی در مورد  -1 دوازدهم
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اهمیت، اهداف مراقبتهای 

 بارداری و آزمایشات الزم

 

 

 

 

كسب اطالعاتی در مورد  -2

 مرگ جنین

 بحث و گفتگو كند.

 .تحلیل كندهای دوران بارداری  . اهداف مراقبت2

های دوران بارداری را با مثال در  . اصطالحات متداول برای مراقبت3

 كالس شرح دهد.

 طور صحیح محاسبه كند.ه . تاریخ احتمالی زایمان را با چند مثال ب4

 طور كامل لیست كند.ه را ب دورا ن بارداری . آزمایشات روتین5

 . عالئم مرگ جنین را بداند.1

 

شامل مراحل: 

 دن،یدانش، فهم

و  هیكاربرد، تجز

 بیو ترك لیتحل

 -حیطه روانی

 حركتی

 شنایی با نحوه انجام مراقبتآ سیزدهم

های اصول بهداشت فردی و 

 تغییرات تغذیه دوران  بارداری

 

 

 

 

ه مراجعه مادران باردار جهت مراقبت های دوران بارداری را بنحوه  .2

 طور صحیح در كالس توضیح دهد.

علل اهمیت توجه به جنبه های روانی مادر باردار را در كالس به  .3

 دقیقه بحث كند. 15مدت 

. تغییرات تغذیه دوران باداری را با مادران غیر باردار بطور صحیح در 4

 .كالس مقایسه كند...

شامل  یناختش

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك

 

 

 

 چهاردهم

 و پانزدهم

 ادامه جلسه سیزدهم

 

 

كسب اطالعاتی در مورد . 2

 ناراحتی های دوران بارداری، راه

 های كاهش ناراحتی ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طور كامل شرح دهد.ه ناراحتی های جزیی دوران بارداری را ب . 1

 ی كاهش ناراحتی های دوران بارداری را در كالس بحث كند.ها راه .2

 احترام قائل شود. آنانبرای عقاید  آموزش به مادراندر  . 3

 یشناختحیطه 

شامل مراحل: 

 دن،یدانش، فهم

و  هیكاربرد، تجز

 بیو ترك لیتحل

 

 حیطه عاطفی

آموزش و كالس های  -1 شانزدهم

آمادگی و خوشایند سازی 

 بارداری و زایمان

 

نظر اسالم در مورد بهداشت   -2

 زمان لقاح و دوران بارداری

.روش های مختلف آموزش مادران باردار را با استفاده از وسایل  1

 مختلف كمك آموزشی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

به شیوه ایفای نقش برای مادر های دوران بارداری را  انواع ورزش .2

 توضیح دهد.

 ی در هریك از فازهای زایمانی را شرح دهد.انواع تمرینات تنفس. 3

مناسب در دوران بارداری را برای مادر باردار رفتارهای جنسی   .4

 شرح دهد. 

 را بیان كند. ینظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح و دوران باردار. 5

شامل  یشناخت

مراحل: دانش، 

كاربرد،  دن،یفهم

و  لیو تحل هیتجز

 بیترك
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 :سيتدر های وهیش

 پرسش و پاسخ   شده یزیبرنامه ر یسخنران   یسخنران

بر  یمبتن یریادگی  (PBLبر حل مسئله) یمبتن یریادگی  یگروه بحث

 )میت

  

 

 مدرس:  تیفعال

 یمنابع اطالعات یمحوله به دانشجو، معرف فیتکال تیهدا  ،یو بحث گروه یدرس به شکل سخنران ارائه

 

 (دی)لطفا شرح ده دانشجو: فیو تکال فيوظا

 به سئواالت جلسه قبل  ییمحوله، حضور منظم در كالس، پاسخگو فیانجام تکال ،یدر بحث گروه شركت

 

 :  یكمك آموزش لیوسا

 

   دیپروژكتور اسال  تخته و گچ  برد تیوا

 

 و درصد نمره: )از نمره کل( یابیارزش نحوه

درصد نمره ---60---ترم انیآزمون پا   درصد نمره ---30---ترم  انیآزمون م

   

 درصد -10----شركت فعال در كالس 

  

 

 آزمون نوع

  غلط -حیصح یجور كردن          ای¬نهیچندگز       پاسخ كوتاه     یحیتشر

  

 (:ديپیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر منابع

. ناشر: یو ملك منصور اقص یجهان یهرام قاض. مترجم: بنگهمی:  كانسندهی.نو2014 امزیلیو مانیو زا یباردار -1

 گلبان نشر. 

 

 1392. سال چاپ : ی: مارگارت اف. مترجم : فاطمه واثق. انتشارات بشرسندهی. نولزیما ییدرسنامه ماما -2

 پرور،میرح,فاطمه واثقزادهیتق بایججر. مترجم: ز نی,كارولبزی,جان ام كری:هلن وارن سندهی. نویوارن ییماما -3

 ..1387 عیرف شهی. ناشر: اندهیرناز گرانمامه

 وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره سالمت مادران -ام یافته سالمت مادرانمراقبت های ادغ -3

وزارت بهداشت، دفتر سالمت  راهنمای كشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روش های غیر دارویی درد زایمان، -4

 اداره سالمت مادران ،تیخانواده و جمع
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وزارت بهداشت، دفتر سالمت  -راهنمای كشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان، بیمارستان های دوستدار مادر -5

 اداره سالمت مادران ت،یخانواده و جمع

4- Maternity Nursing books 

 
 


