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 روز و ساعت برگزاری: 

 محل برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی 

 ماماییرشته و مقطع تحصیلی: كارشناسی پیوسته 

- 2و1فارماكولوژی -2و  1بارداری  :زماننیاز یا همدرس پیش

 نوزادان

 

 مهدویانمیترا دكتر نام مدرس: 

 روش ها ی مختلف بیحسی ،بیهوشی و بی دردی در زمان زایمان و  اقدامات صحیح در این مورد با دانشجویان آشنایی هدف كلی:

 

 اهداف ویژه: در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:

 بط ، ماساژها)زایمان در بیدردی مختلف های روش با آشنایی و بیدردی و هوشی بی با مرتبط بارداری در فیزیولوژیک تغییرات با -1

 آشنا گردد ..(و فشاری

 را بداند ...(و دارویی های روش)زایمان در بیدردی مختلف های روش -2

 را شرح دهد ای منطقه های آنالژزی -3

 كامل داشته باشد آشنایی مصرف های ومورد  ای منطقه های آنالژزی  جانبی عوارض با -4

 را تعریف كرده كاربرد و عوارض آن را بداند عمومی بیهوشی -5

 آشنا شود ها مراقبت و عمومی بیهوشی در مصرفی داروهای با -6

 

 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 وظایف و تکالیف دانشجو:

  



 سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

 

. 

 منابع:

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

 1397گلبان انتشارات چهارم،[

 CMMDاورژانسهای مامایی  -

 مباحث مطرح شدهمقاالت به روز در خصوص  -

 

 

 

  



 
 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی         ی درس بی حسی و بیهوشی در ماماییبندزمانجدول 

 هفته اول
روش های مختلف بیدردی در با با تغییرات فیزیولوژیک در بارداری مرتبط با بی هوشی و بیدردی و آشنایی آشنایی 

 )ماساژها ، طب فشاری و..(زایمان

 )روش های دارویی و...(مختلف بیدردی در زایمانروش های آشنایی با  هفته دوم

 زی های منطقه ایژآنالآشنایی با  هفته سوم

 و عوارض جانبی  ومورد های مصرف  زی های منطقه ایآنالژآشنایی با  هفته چهارم

  عمومی بیهوشیآشنایی با  هفته پنجم

 آشنایی با داروهای مصرفی در بیهوشی عمومی و مراقبت ها هفته ششم

 

 


