
 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

 مامایی          طرح دوره ترمی 

 2فارماکولوژی 

 (       واحد نظری  واحد )    1     تعداد واحد:  

 1399-1398نیمسال اول سال تحصیلی 

 روز و ساعت برگزاری: 

 محل برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی 

 ماماییرشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته 

 1فارماکولوژی  :زماننیاز یا همدرس پیش

 

 مهدویانمیترا دکتر نام مدرس: 

 زنان و ادراریواژینال با اصول دارودرمانی در دوران بارداری و شیردهی و درمان های عفونت های  دانشجویان آشنایی هدف کلی:

 

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

 پیدا کند آشنایی بارداری در درمانی دارو اصول با -1

 را بشناسد بارداری دوران داروهای -2

 آشنا شود شده ایجاد احتمالی عوارض و بارداری دوران داروهای با -3

 گردد آشنایی شیردهی دوران داروهای با -4

 را شرح دهد رحم حرکت بر موثر داروهای -5

 آشنا شود کنتراسپتیو و هورمونی داروهای با -6

 پیدا کند آشنایی )واژینال و ادراری ( زنان های بیماری بر موثر داروهای با -7

 را بداند اندومتریوز و دیسمنوره و نازایی بر موثر داروهای -8

 سخنرانی ، پاورپوینت، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 

 

  شیوه ارزیابی دانشجو:

 (%10در بحث علمی ) فعال مشارکتوییز و ک

 (%25 ) آزمون میان ترم

 (%65) آزمون پایان ترم

 

 جلسه سه جلسه غیبت مجاز سپس کسر 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 تذکرهای مهم برای دانشجویان:



 

. 

 منابع:

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

 1398گلبان انتشارات چهارم،[

 CMMDاورژانسهای زنان  -

 کاتزونگ فارماکولوژی -

 بیماری های زنان برک اند نواک -

 مقاالت به روز در خصوص مباحث مطرح شده -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی           بیماری های زنان و نازایی ی درسبندزمانجدول 

 اصول دارو درمانی در بارداریبا آشنایی  هفته اول

 داروهای دوران بارداریآشنایی با  هفته دوم

 داروهای دوران بارداری و عوارض احتمالی ایجاد شدهآشنایی با  هفته سوم

 داروهای دوران شیردهیآشنایی با  هفته چهارم

 داروهای موثر بر حرکت رحم با آشنایی هفته پنجم

 داروهای هورمونی و کنتراسپتیوآشنایی با  هفته ششم

 داروهای موثر بر بیماری های زنان آشنایی با هفته هفتم

 داروهای موثر بر نازایی و دیسمنوره و اندومتریوز با آشنایی هفته هشتم

 

 


