
 

 

 
 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

     1تعداد واحد:        تئوری   نوع واحد:                        _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان :درس نام

                                                                                                                  1جلسه:                                                       دقیقه55 :کالس مدت

                                                                                     القا و تقویت لیبرکالس: موضوع                                                         سمیه یحیی :مدرس

 دانشجو باید پس از گذراندن این کالس بتواند در مورد روش های القا و تقویت لیبر توضیح دهد. : کلی هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

 رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 سیذ فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ دادى 

درصذ 11بِ سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

ًَع آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی 

یا ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

آگَهٌتیطي ٍ ایٌذاکطي در بارُ -1

ٍ دیگر دارٍّای هصرفی در لیبر  

 تَضیح دّذ.

در هَرد  ًحَُ اًجام القا ٍ -8

 تقَیت را تَضیح دّذ.

اًذیکاسیَى ّای القا لیبر در هَرد 3

 تَضیح دّذ.

در هَرد کٌتراًذیکاسیَى ّای القا 2

 لیر تَضیح دّذ.



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 وجلسات قبلی:پرسش از میاحث تدریس شده .:فعالیت ارزیابی
 یشویرای آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

     1تعداد واحد:          تئوری نوع واحد:                      _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                   2جلسه:                                                       دقیقه55:کالس مدت

 طوالنی شدهحاملگی : کالس موضوع                                                       سمیه یحیی  :مدرس

 دانشجو پس از گذراندن این کالس باید بتواند در مورد زایمان پست دیت توضیح دهد. : کلی هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

اسپاًگ.ترجوِ کیسی ٍ 

دکتر بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ 

 ٍاثق رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ دادى 

درصذ 11بِ سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

زهَى:چٌذگسیٌِ ًَع آ

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

 زایواى دیر رس را تعریف کٌذ. -1

 عَاهل اتیَلَشیک آى را ًام برد. -8

در مورد  محاسبه آن بتواند -3

 توضیح دهد.

در مورد مراقبت از   -4

بارداری پست دیت و اقدامات 

و سونو NSTالزم و در خواست 

و اقدامات درمانی الزم  BPPو  

 را توضیح دهد.

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

 

 

     1تعداد واحد:         تئوری  نوع واحد:      _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                               3دقیقه                                                        جلسه: 55:کالس مدت

ارزیابی سالهت جٌیي در بارداری ّای غیر  کالس: موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

                                                  طبیعی

دانشجو پس از گذراندن این دوره یاید بتواند در باره ارزیابی سالمت جنین در بارداری های غیر طبیعی  : کلی هدف

 توضیح دهد.

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

 رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

زایواى بارداری ٍ -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 سیذ فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

پاسخ گرٍّی ٍ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی یا 

ّوگرٍّی پرسص ٍ 

 پاسخ

هاًیتَریٌگ جٌیي در حیي -1

 بارداری را تَضیح دّذ.

تستْای ارزیابی سالهت جٌیي  -8 

در هَارد بارداری غیر طبیعی را 

 یح دّذ.بتَاًذ تَض

 

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرای آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

     1نوع واحد:تئوری           تعداد واحد:      _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                         4جلسه:                                                     دقیقه55 :کالس مدت                                               

                                                                                        حاملگی چند قلویی: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد بارداری چندقلویی توضیح دهد.: کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

 بارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،-1

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر بْرام 

قاضی جْاًی ٍ ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ سیذ -8

 فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

آزهَى  درصذ11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

هراقبت ّای حیي لیبر در بارداری  -1

ّای دٍقلَیی ٍ چٌذ قلَیی را ضرح 

 دّذ.

ادارُ زایواى در ًوایص ّا ٍ  -8

ٍضعیتْای هختلف جٌیي ّا را تَضیح 

 دّذ.

هطکالت ٍ عَارض زایواى    در  -3

 دٍقلَیی را بیاى ًوایذ.

ًحَُ اًجام  زایواى قل اٍل ٍ دٍم    -2

 را تَضیح دّذ.

هَارد زایواى سساریي ٍ عَارض آى  -1

در حاهلگی ّای دٍ قلَیی را ضرح 

 دّذ.

زایواى در حاهلگی ّای سِ قلَیی  -6

 ٍ یا بیطتر ٍ عَارض آى را بیاى ًوایذ.



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 وجلسات قبلی:پرسش از میاحث تدریس شده .:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

 

نوع واحد:تئوری           تعداد                                 طبیعی_بارداری و زایمان غیر 3بارداری و زایمان   :درس نام

     1واحد:

                                                                                                                         5جلسه:                                                       دقیقه55 :کالس مدت

                                                                                ادامه  حاملگی چند قلویی: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد بارداری چندقلویی توضیح دهد.: کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

 بارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،-1

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر بْرام 

قاضی جْاًی ٍ ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ سیذ -8

 فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

آزهَى  درصذ11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

ًحَُ اًجام  زایواى قل اٍل ٍ دٍم    -2

 را تَضیح دّذ.

هَارد زایواى سساریي ٍ عَارض آى  -1

در حاهلگی ّای دٍ قلَیی را ضرح 

 دّذ.

سِ قلَیی  زایواى در حاهلگی ّای -6

 ٍ یا بیطتر ٍ عَارض آى را بیاى ًوایذ.



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

     1تعداد واحد:          تئوری نوع واحد:           _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                         6جلسه:                                                      دقیقه55 :کالس مدت

                                                   استفراغ شدید حاملگی                                 : کالس موضوع                                                        سمیه یحیی :مدرس

 دانشجو پس از گذراندن این دوره باید بتواند در باره استفراغ شدید بارداری توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،بارداری ٍ زایواى -1

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر بْرام 

قاضی جْاًی ٍ ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ سیذ -8

 فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دى بِ سَاالت دا

درصذ آزهَى 11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی 

یا ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

استفراغ ضذیذ بارداری را تَضیح -1

 دّذ.

تطخیص علل ٍ  در هَرد -8

استفراغ ضذیذ در بارداری بتَاًذ 

 تَضیح دّذ.

استفراغ ضذیذ در هَرد درهاى -3

 در بارداری تَضیح دّذ.



  

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی:پرسش .:فعالیت ارزیابی
 شویرای آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

 

 

تعداد                  تئوری نوع واحد:                      _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان    :درس نام

     1واحد:

                                                                                                                   7جلسه:                                                      دقیقه 55 :کالس مدت

                                                                      حاملگی در سنین باال و پایین  :کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 دانشجو پس از گذراندن این دوره بتواند در مورد  حاملگی در سنین باال و پایین توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

 رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

زایواى بارداری ٍ -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر بْرام 

قاضی جْاًی ٍ ّوکاراى.ٍیراست 

 .8112بیست ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ سیذ -8

 فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

پاسخ گرٍّی ٍ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

هیات ترم 

 درصذ11

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی 

یا ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

هَرد خطرات  ٍ عَارض  -1

 حاهلگی درسٌیي باال تَضیح دّذ.

در هَرد خطرات ٍ عَارض -8

حاهلگی درسٌیي پاییي تَضیح 

 دّذ.

هراقبتْای  دٍراى  در هَرد-3

بارداری در افراد با سٌیي باال ٍ 

 پاییي تَضیح بذّذ.

 



 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیا – Power point :نیاز مورد وسایل

      1تعداد واحد:         تئوری  نوع واحد:                       _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                   8جلسه:                                                       دقیقه55 :کالس مدت

                                                                                  اعتیاد در حاملگی : سکال موضوع                                                        سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در باره اعتیاد در بارداری تو ضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

 رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ ٍاثق 

 رحین پرٍر.

 .8112ٍیرایص ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

کالس ٍ حضَر در 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

هیات ترم 

 درصذ11

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی یا 

ّوگرٍّی پرسص ٍ 

 پاسخ

در هَرد خطرات اعتیاد در -1

  بارداری تَضیح دّذ.

در هَرد عَارض اعتیاد در -8

 بارداری تَضیح دّذ.

در هَرد هراقبتْای بارداری در -3

 ایي افراد تَضیح دّذ.

 



 

 

      1تعداد واحد:          تئوری نوع واحد:                    زایمان غیر طبیعی_بارداری و 3بارداری و زایمان  :درس نام

                                                                                                                9جلسه:                                                     دقیقه  55 :کالس مدت

 تاخیر رشد داخل رحمیکالس: موضوع                                                           سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن کالس دانشجو باید بتواند در مورد تاخیر رشد داخل رحمی توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

اسپاًگ.ترجوِ کیسی ٍ 

دکتر بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ 

 ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

هیات ترم 

 درصذ11

ًَع 

زهَى:چٌذگسیٌِ آ

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

را تشخیص IUGRبارداری -1

 دهد.

در مورد اتیولوژی بارداری -2

IUGR.توضیح دهد 

مراقبت های تاخیر رشد  -3

 داخل رحمی را بیان کند.

در مورد نحوه مراقبت از -3

و زایمان آن IUGRبارداری 

 بتواند توضیح دهد.

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع



 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ش.ویرای آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

نوع واحد:تئوری           تعداد                         _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

     1واحد:

                                                                                                                 15جلسه:                                                       55 :کالس مدت

    تاخیر رشد داخل رحمی: کالس موضوع                                                     سمیه یحیی:مدرس

 پس از گذراندن کالس دانشجو باید بتواند در مورد تاخیر رشد داخل رحمی توضیح دهد.  : کلی هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

 مورد وسایل

 نیاز

  رفتاری اهداف تدریس روش

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ 

جْاًی ٍ دکتر بْرام قاضی 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ 

ٍاثق رحین پرٍر. ٍیرایص 

 .8112ضاًسدّن

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ دادى 

درصذ 11بِ سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

ًَع آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 عکسپاٍرپَیٌت ٍ 

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی یا 

ّوگرٍّی پرسص ٍ 

 پاسخ

هراقبت ّای تاخیر رضذ داخل  -3

 رحوی را بیاى کٌذ.

در هَرد ًحَُ هراقبت از بارداری -3

IUGR.زایواى آى بتَاًذ تَضیح دّذ ٍ 

 



 

 
 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

تعداد                  نوع واحد:تئوری                  _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

     1واحد:

                                                                                                                 11دقیقه                                                       جلسه:55 :کالس مدت

  خونی ناسازگاری های : کالس موضوع                                  سمیه یحیی                        :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در باره انواع ناسازگاری های خونی توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 سیذ فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

خًَریسی از جٌیي بِ هادر را تَضیح  -1

 دّذ.

رٍضْای تطخیص خًَریسی جٌیي بِ  -8

 ضرح دّذ .هادر را 

عَارض خًَریسی جٌیي بِ هادر را  -3

 بیاى ًوایذ .

 ایسٍٍاتیوًَیساسیَى را تَضیح دّذ . -2

اًَاع ًاسازگاریْای خًَی را تَضیح  -1

 دّذ

 ّیذرٍپس ایوٌی را تعریف کٌذ. -6

عالئن بالیٌی ٍ عَارض آى را بیاى  -0

 ًوایذ.

در بارُ تست کَهبس هستقین ٍ غیر _2

 هستقین تَضیح دّذ.



 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی :پرسش.:فعالیت ارزیابی

 1تعداد واحد:          تئوری نوع واحد:             _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                                      12جلسه:                                                     دقیقه  55 :کالس مدت 

                                                                                                          زایمان زودرسکالس: موضوع                                                          سمیه یحیی :مدرس

 در مورد زایمان زودرس توضیح دهد. دانشجو پس از گذراندن این کالس باید بتواندکلی: هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

زایواى بارداری ٍ -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ 

دکتر بْرام قاضی جْاًی 

ٍ ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ 

 ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث گرٍّی 

پاسخ دادى بِ ٍ 

درصذ 11سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

ًَع آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی 

یا ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

 زایواى زٍدرس را تعریف کٌذ. -1

 عَاهل اتیَلَشیک آى را ًام برد. -8

هراقبتْای هربَطِ از هادر ٍ ًَزاد ًارس  ٍ اقذاهات  -3

 درهاًی را بیاى ًوایذ.

 را بیاى ًوایذ. الئن ٍ ًطاًِ ّای زایواى زٍدرس ع -2

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 1تعداد واحد:          تئوری نوع واحد:             _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

                                                                                                                                      13جلسه:                                                      دقیقه 55 :کالس مدت 

                                                                                                          زایمان زودرسکالس: موضوع                                               سمیه یحیی :مدرس

 در مورد زایمان زودرس توضیح دهد. کلی:دانشجو پس از گذراندن این کالس باید بتواند هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ 

دکتر بْرام قاضی جْاًی 

ٍ ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی -8

هایلس،ترجوِ سیذ فاطوِ 

 ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث گرٍّی 

دى بِ ٍ پاسخ دا

درصذ 11سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

ًَع آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی 

یا ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

 

 پارگی زٍد رس پردُ جٌیٌی را تعریف کٌذ. -1

 رٍضْای تطخیص آى را رکر ًوایذ. -6

 رٍش هراقبت از هادراى هبتال را تَضیح دّذ -0

عَارض هادری ٍ جٌیٌی زایواى زٍد رس را تَضیح  -2

 دّذ.

رٍضْای تطخیص افتراقی زایواى زٍدرس با زایواى  -9

 کارب را بیاى ًوایذ



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

 

 

 

                                           1تعداد واحد:               نوع واحد:تئوری                            _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان    :درس نام

                                                                                                                            14جلسه:                                                      دقیقه55 :کالس مدت

 تروماها  درحاملگی                                                                                           : کالس موضوع                                                        سمیه یحیی :مدرس

 توضیح دهد.پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد تروماها در بارداری : کلی هدف

 فعالیت و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر. سیذ

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ دادى 

درصذ 11بِ سَاالت 

آزهَى هیات ترم 

 درصذ11

ًَع آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی 

تعاهلی یا 

ّوگرٍّی 

 پرسص ٍ پاسخ

ترٍهاّا در بارداری تَضیح  در هَرد اًَاع-1

 دّذ.

در هَرد تذابیر درهاًی ترٍهاّا در بارداری -8

 تَضیح دّذ.



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

تعداد                  تئوری نوع واحد:                       _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان   :درس نام

         1واحد:

                                                                                                                15جلسه:                                                       دقیقه45 :کالس مدت

                                                                                     پرفشاری خون : کالس موضوع                                                         سمیه یحیی  :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد انداع پرفشاری خون توضیح دهد.  : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 سیذ فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

کالس ٍ حضَر در 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی یا 

ّوگرٍّی پرسص ٍ 

 پاسخ

 فطار خَى هسهي را تَضیح دّذ.-1

در هَرد تطخیص ٍ درهاى فطار -8

 خَى هسهي تَضیح دّذ.

فطار خَى هسهي  در هَرد علل

 تَضیح دّذ.

در هَرد پرُ اکالهپسی تَضیح  3-

 دّذ.

در هَرد تطخیص ٍ درهاى پرُ -2

 اکالهپسی تَضیح دّذ.

در هَرد اتیَلَشی پرُ اکالهپسی -1

 تَضیح دّذ.



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 ،گچ وتخته سیاه – Power point :نیاز مورد وسایل

 تدریس شده وجلسات قبلی:پرسش از میاحث .:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین فصل کتاب:آموزشی منابع

      1تعداد واحد:         تئوری  نوع واحد:        _بارداری و زایمان غیر طبیعی3بارداری و زایمان    :درس نام

                                                                                                                  16جلسه:                                                        دقیقه55:کالس مدت

                                                                                ادامه  پرفشاری خون: کالس موضوع                                                          سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد انداع پرفشاری خون توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

 مورد وسایل

 نیاز

  رفتاری اهداف تدریس روش

بارداری ٍ زایواى -1

 ٍیلیاهس،کاًیٌگْام،

 لًََ،بلَم،دضی،ّافوي،

کیسی ٍ اسپاًگ.ترجوِ دکتر 

بْرام قاضی جْاًی ٍ 

ّوکاراى.ٍیراست بیست 

 .8112ٍپٌجن

درسٌاهِ هاهایی هایلس،ترجوِ -8

 سیذ فاطوِ ٍاثق رحین پرٍر.

.8112ٍیرایص ضاًسدّن  

اهتحاى پایاى 

 درصذ 01ترم

حضَر در کالس ٍ 

ضرکت در بحث 

گرٍّی ٍ پاسخ 

دادى بِ سَاالت 

درصذ آزهَى 11

 درصذ11هیات ترم 

ًَع 

آزهَى:چٌذگسیٌِ 

 ای

 پاٍرپَیٌت ٍ عکس

 تختِ ٍ هاشیک

 

سخٌراًی تعاهلی یا 

ّوگرٍّی پرسص ٍ 

 پاسخ

در هَرد تطخیص اکالهپسی -1

 تَضیح دّذ.

اکالهپسی  در هَرد اتیَلذشی پرُ-8

 تَضیح دّذ.

در هَرد درهاى پرُ اکالهپسی -3

 تَضیح دّذ.

. 




