
 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

 مامایی          طرح دوره ترمی 

 2بارداری 

 (       واحد نظری  واحد )     5/1     تعداد واحد:  

 1399-1398نیمسال اول سال تحصیلی 

 روز و ساعت برگزاری: 

 محل برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی 

 ماماییرشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی پیوسته 

 1بارداری :زماننیاز یا همدرس پیش

 

 مهدویاندكتر نام مدرس: 

 لیبر و زایمان طبیعی ، تست های دوران بارداری و سالمت جنین ،بررسی دوران نفاس،بارداریشناخت كامل از فیزیولوژی  هدف كلی:

 

 اهداف ویژه:در پایان این دوره از دانشجو انتظار میرود:

 آشنا شود (رویانی تکامل و حاملگی سن)جنین تکامل و امبریوژنز با -1

 را بداند (جفت نقش و تغذیه ، انرژی جنین، تکامل و فیزیولوژی)جنین تکامل و مبریوژنزا -2

 كامل داشته باشد آشنایی زایمان فیزیولوژی با -3

 را شرح دهد زایمان فیزیولوژی مراحل -4

 آشنا گردد زایمان بیوشیمیایی و فیزیولوژیک روندهای با -5

 را كامال توضیح دهدو مراحل آن  طبیعی لیبر -6

 آشنا شود طبیعی واژینال زایمان با -7

 را بداند زایمان ودوم اول مرحله اداره -8

 را شرح دهد زایمان چهارم و سوم مرحله اداره -9

 آشنا شود آن های روش و لیبر القای با -10

 را دانسته و شرح دهد زایمان قبل بررسیموارد  -11

 را بداند زایمان  هنگام های  بررسی -12

 آشنا گردد  نفاس دوران با -13

 سخنرانی ، پاورپوینت، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 

  شیوه ارزیابی دانشجو:

 (%10در بحث علمی ) فعال مشاركتوییز و ك

 (%25 ) آزمون میان ترم

 (%65) آزمون پایان ترم

 



 جلسه سه جلسه غیبت مجاز سپس كسر نمره و حذف درس 17به ازای هر  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر دانشجو:

 

 آمادگی در امتحانات میان دوره تکالیف دانشجو:وظایف و 

  

 سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

 

 منابع:

بارداری و زایمان ویلیامز.  ترجمه بهرام قاضی جهانی  ، روشنک قطبی ویراست بیست و .  كانینگهم اف گری و همکاران -

 1397چهارم، انتشارات گلبان[

،ججركارولین.ل.مامائی وارنی.ترجمه زیباتقی زاده،مهرنازگرانمایه،سیده فاطمه واثق رحیم وارنی هلن ، كریبس جان.م  -

 1388پور،موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع،

 .1390توماس سادلر. جنین شناسی النگمن. ترجمه روشنک قطبی، بهرام دالور. انتشارات گلبان.  -

دار و شیرده . وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، معاونت بخشنده مرضیه و همکاران.راهنمای جامع تغذیه مادران بار -

 1391بهداشت.انتشارات اندیشه ماندگار،

 مقاالت به روز در خصوص مباحث مطرح شده -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی       2بارداری ی درس   بندزمانجدول 

 تکامل رویانی( آشنایی با امبریوژنز و تکامل جنین)سن حاملگی و هفته اول

 آشنایی با مبریوژنز و تکامل جنین)فیزیولوژی و تکامل جنین، انرژی ، تغذیه و نقش جفت( هفته دوم

 زایمان فیزیولوژی آشنایی با  هفته سوم

 و مراحل آن زایمان فیزیولوژیبا آشنایی  هفته چهارم

 زایمان بیوشیمیایی و فیزیولوژیک روندهایآشنایی با  هفته پنجم

 طبیعی لیبر آشنایی با هفته ششم

 زایمان واژینال طبیعی آشنایی با هفته هفتم

 اداره مرحله اول ودوم زایمان آشنایی با هفته هشتم

 و چهارم زایمان سوم مرحله اداره آشنایی با هفته نهم

القای لیبر و روش های آن آشنایی با هفته دهم  

 قبل زایمان  بررسی آشنایی با هفته یازدهم

 های هنگام  زایمان  بررسی آشنایی با هفته دوازدهم

 دوران نفاسآشنایی با  هفته سیزدهم

 

 


