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قوانين در  با دانشجويان آشنايی
 دستگاه یآناتوم با ترم طول
 راتييتغ زنان، یتناسل

 ي وباردار یط کيولوژيزيف
 لقاح و حاملگی

 اهداف ويژه درس :
 بداند .  ی دستگاه تناسلی خارجی زنان را به طور کامل تومانا-
 اناتومی دستگاه تناسلی داخلی زنان را به طور کامل بداند -
 فيزيولوژي دستگاه تناسلی زنان را به طور کامل بداند . -
 فيزيولوژي لقاح را به طور کامل بداند . -
 ر کامل بشناسد .انواع حاملگی را در زنان به طو-

 وز بارداري غير طبيعی  اشنا شود برعلل با  -

دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:اهداف رفتاري:   
جی زنان را بر اساس کتاب اناتومی دستگاه تناسلی خار-

 درصد صحت نام گذاري  کند . 80بارداري زايمان ويليامز با 

کتاب بارداري  اناتومی دستگاه تناسلی داخلی زنان را بر اساس-
 درصد صحت نام گذاري  کند . 80ويليامز با زايمان 

فيزيولوژي دستگاه تناسلی زنان را بر اساس کتاب بارداري -
 درصد صحت نام گذاري  کند . 80زايمان ويليامز با 

فيزيولوژي لقاح را به بر اساس کتاب بارداري زايمان ويليامز با -
 درصد صحت نام گذاري  کند . 100

آشنايی  •
تمام با

ي فعاليتها 
روش  مربوط

دريس ت
 وانينق،منابع،

مربوطه 
 وارزشيابی

دانشجو در 
 طول ترم

 
 

  اطالعات و آشنايی -
  موضوع جلسه اوليه از 

ابتداي  رسش و پاسخپ-
 ويا پره تست جلسه

سخنرانی، له، حل مسئ بحث گروهی،
 ،ارائه تصاوير

 پرسش وپاسخبارش مغزي،

ويدئو پرژکتور و 
power point 

 وايت بردو 
 پيکل موالژ،
 یآموزش

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان -
  2018ويليامز 

 اپآخرين چ لزيما-
 مقاالت جديد- 

 بخش الف

 بخش ب

شتي و ردماني اراكزپشكي و خدمات ب ه علوم دااگشن هدا  

 معاونت آموزش و تحقیقات

 و توسعه آموزش علوم زپشكيمرکز مطالعات 
 



ايمان بر اساس کتاب بارداري ز ع حاملگی را در زنانواان-
 درصد صحت نام گذاري  کند . 90ويليامز با 

علل بروز بارداري غير طبيعی  بر اساس کتاب بارداري زايمان  -
 درصد صحت نام گذاري  کند . 80ويليامز با 

اهميت مباحث را مطالب را ياد بگيرد وتوجه دقيق ،عالقه و با -
 درک نمايد.

يا تجديد نظرموافقت،و شرکت نموده ثدر مباح به طور فعال-
 قضاوت ميکند.
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قوانين  با دانشجويان آشنايی
ابی رزي، ا تکنيسينهاي پزشکی 

بيماران دچار اورژانس زنان 
 رايج، اصطالحات  ، ومامايی

،تغييرات فيزيولوژيک در بارداري  
 آناتومی لگن  واقطار سر جنين،

 اهداف ويژه درس :
.اندقوانين تکنيسينهاي پزشکی در برخوردبا بيماران  را بد-  
 بيماران دچار اورژانس زنان ومامايی را بداند.ارزيابی -

( واريابی ثانويه)عالئم حيانی ABCDري ووليه)هوشياارزيابی ا-

 .و شرح حال( را بداند  ومعاينه فيزيکی
 نس زنان ومامايی را بداند.ت  اورژااصطالحا-
 تغييرات فيزيولوژيک در بارداري را بداند.-
 کامل بداند . نان را به طور اناتومی دستگاه لگن ز-
 اقطار لگن زنان را به طور کامل بداند . -
 اقطار سر جنين را به طور کامل بداند . -

اهداف رفتاري:      
: دانشجو در پايان کالس بايد بتواند     
،ارزيابی  بيماران وتغييرات قوانين تکنيسينهاي پزشکی -

خطا شرح دهد.%10فيزيولوژيک بارداري را با   
ه لگن زنان زنان را براساس کتاب بارداري اناتومی دستگا-

 .خطا  شرح دهد %20حداکثر با زايمان ويليامز 
اقطار لگن زنان را براساس کتاب بارداري زايمان ويليامز - 

 خطا توضيح دهد .  %20 حداکثر با
اقطار سر جنين را براساس کتاب بارداري زايمان ويليامز بدون -

 د . خطا نام گذاري کن
بارداري را براساس کتاب بارداري زايمان ويليامز  اصطالحات-
صحت شرح دهد .  %90با   
اهميت مباحث را مطالب را ياد بگيرد وتوجه دقيق ،عالقه و با -

 درک نمايد.
يا تجديد نظرموافقت،و شرکت نموده در مباحث فعالبه طور -

 قضاوت ميکند.
 

  اطالعات و آشنايی -
 لسهموضوع ج اوليه از 

 با پيش خوانی درس 
 

ابتداي  رسش و پاسخپ-
 ويا پره تست جلسه

حل مسئله،  بحث گروهی،-
 ،تصاويرسخنرانی، ارائه 

 پرسش وپاسخبارش مغزي،

ويدئو پرژکتور و -
power point  

 ردت بواي-
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

 

يمان ي و زاباردار-
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care (brady) 
بلد سوبرايان،  -

پورتر رابرت، چري 
اورژانسهاي ريچارد : 

 طبی پيش

 ،پايهبيمارستانی 
اورژانسهاي طبی 

بيمارستانی  پيش
 ميانه

  
 مقاالت جديد-
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زايمان طبيعی  دانشجويان آشنايی
مراحل  و عوامل مؤثر بر آن

 وهيش و تهاي الزمزايمانی و مراقب
 نيجن و مادر از مراقبت

 اهداف ويژه درس :
 اسد .ن به طور کامل بشنن را در زنامراحل زايما-
 مراحل چرخش،نزول وخروج جنين از کانال زايمانی را بداند.-
 را بداند. زايمان پيشرفت ثبت-

 مراقبت هاي الزم از مادردر زايمان  را بداند . -

 . اد در زايمان  را بداندمراقبت هاي الزم از نوز-

اهداف رفتاري:      
  ايد بتواند:ايان کالس بدانشجو در پ   

زايمان  را بر اساس زم از مادردر مراقبت هاي ال- 

Essentials of prehaspital maternity care 
((brady) صحت    بيان کند . %90با 

يمان  بر اساس کتاب مراقبت هاي الزم از نوزاد در زا- 

Essentials of prehaspital maternity care   
 دهد  صحت شرح %90با (brady)ويليامز

.دهد شرح را نزايما پيشرفت ثبت نحوه-  

 را خروج و چرخش نزول، مثل یمانيزا مراحل بتواند دانشجو-
 شرح لگن موالژ يرو خطا درصد 20 با یآموزش لميف طبق
.دهد  

 مادر براي را نوزاد و مادر از مراقبت براي الزم آموزشهاي -
.دهد شرح  

 
اهميت مباحث را رد ومطالب را ياد بگيتوجه دقيق ،عالقه و با -

.درک نمايد  
يا تجديد نظرموافقت،و شرکت نموده در مباحث به طور فعال-

 قضاوت ميکند.
 

  اطالعات و آشنايی 
 موضوع جلسه اوليه از 

 با پيش خوانی درس 

ابتداي  رسش و پاسخپ-
 تستويا پره  جلسه

حل مسئله،  گروهی،ث بح
 ،بارش مغزي،ارائه تصاويرسخنرانی،

 پرسش وپاسخ

ويدئو پرژکتور و 
power point  

 وايت برد-
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یبکت امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان -
  2018 ويليامز

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

بلد سوبرايان،  -
پورتر رابرت، چري 

انسهاي ريچارد : اورژ
 طبی پيش

  پايهبيمارستانی 

بلد سوبرايان، پورتر -
ابرت، چري ريچارد ر

ژانسهاي طبی : اور
نی رستابيما پيش
 یميان
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 تيمسموم  با دانشجويان آشنايی
 و یاکالمپس پره ؛یحاملگ

و   تيريمد و یاکالمپس
 مراقبتهاي الزم در ان

هداف ويژه درس :ا  
 مل بداند . تعريف فشارخون باال را به طور کا-
 کامل بداند .  انواع افزايش فشارخون در بارداري را به طور-
 ا به طور کامل بشناسد . نشانه هاي مسموميت حاملگی ر-
اند بارداري را به طور کامل بداصطالحات رايج در مسموميت -
 . 
مخاطرات مادر در مسموميت هاي بارداري به طور کامل -

 بشناسد .

ه طور کامل موميت هاي بارداري بمخاطرات نوزاد در مس=
 بشناسد

 تشنج  را بداند .مراقبت هاي الزم از مادردر بروز  -

 از نوزاد در مادر مبتال به مسموميت بارداري اي الزم مراقبت ه-
 را بداند .

 اهداف رفتاري: 
دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:    

  اطالعات و آشنايی -
 موضوع جلسه اوليه از 

 با پيش خوانی درس

 رسش و پاسخپ- 
ويا پره  ابتداي جلسه
 تست

حل مسئله،  وهی،گر بحث
 ،بارش مغزي،ارائه تصاويرسخنرانی،

 پرسش وپاسخ

پرژکتور و ويدئو 
power point  

 بردوايت -
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور--
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم انپاي یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان -
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

بلد سوبرايان،  -
پورتر رابرت، چري 

 ريچارد : اورژانسهاي



ي طبی اورژانس هاتعريف فشارخون باال را بر اساس کتاب  -
 بيان کند  . حت درصد ص80بيمارستانی ميانی با پيش 

س کتاب  ارخون در بارداري را بر اساانواع افزايش فش-
ل شرح ر کامبه طواورژانس هاي طبی پيش بيمارستانی ميانی 

 دهد . 
بارداري نشانه هاي مسموميت حاملگی را بر اساس کتاب  -

 بشمارد . درصد صحت 80زايمان ويليامز با 
اساس کتاب  طالحات رايج در مسموميت بارداري را بر صا-

  بيان کند . درصد صحت80ز با بارداري زايمان ويليام
ب  مخاطرات مادر در مسموميت هاي بارداري بر اساس کتا-

 شرح  دهد .درصد صحت 80بارداري زايمان ويليامز با 

مخاطرات نوزاد در مسموميت هاي بارداري بر اساس کتاب  
 شرح دهد .درصد صحت 80يليامز با زايمان وبارداري 

ز تشنج  را بر اساس کتاب  مراقبت هاي الزم از مادردر برو -
به طور کامل رژانس هاي طبی پيش بيمارستانی ميانی وا

 ضيح دهد .تو

مراقبت هاي الزم از نوزاد در مادر مبتال به مسموميت بارداري -
امل را توضيح ور کبه طبارداري زايمان ويليامز بر اساس کتاب  

 دهد .

اهميت مباحث را مطالب را ياد بگيرد وه دقيق ،توجعالقه و با -
 درک نمايد.

يا تجديد نظرموافقت،و شرکت نموده در مباحث فعال طوربه -
ميکند ضاوتق  

 طبی پيش

  پايهبيمارستانی 

بلد سوبرايان، پورتر -
رابرت، چري ريچارد 

: اورژانسهاي طبی 
 بيمارستانی پيش
 یميان
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خونريزيهاي دوران  اب شنايی آ
نيمه اول ونيمه دوم بارداري )
وخونريزيهاي پس از  (بارداري 

مراقبتهاي ومديريت و زايمان
 الزم 

 

هداف ويژه درس :ا  
 رداري بداند .با اولنيمه هاي تعريف خونريزي -
)سقط، مول اول باردارينيمه علل رايج خونريزي هاي -

 راکامل بداند .  بجا(هيداتيفرم،حاملگی نا

هيداتيفرم،حاملگی )سقط، مول  ميعال و ها نشانه-
 .شود آشنا نابجا یحاملگنابجا(

اول بارداري رابه طور  نيمهمخاطرات مادر خونريزي هاي -
 کامل بشناسد .

اول  نيمهادردر بروز خونريزي هاي الزم از م مراقبت هاي-
 بارداري  را بداند .

 .اخر بارداري بداند  هنيمتعريف خونريزي هاي -
 نيمه آخر)جفت سرراهی، دکولمان(علل رايج خونريزي هاي -

 نيمهمخاطرات مادر خونريزي هاي = بارداري راکامل بداند .
 . اخر بارداري رابه طور کامل بشناسد

اخر  نيمهاز مادردر بروز خونريزي هاي اي الزم مراقبت ه-
 بارداري  را بداند .

  اطالعات و آشنايی -
 موضوع جلسه اوليه از 

 با پيش خوانی درس

 رسش و پاسخپ- 
ويا پره  ابتداي جلسه
 تست

ه، حل مسئل بحث گروهی،
 ،بارش مغزي،ارائه تصاويرسخنرانی،

 پرسش وپاسخ

ويدئو پرژکتور و 
power point  

 وايت برد-
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور- 
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان 
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

سوبرايان،  بلد -
پورتر رابرت، چري 

ريچارد : اورژانسهاي 
 طبی پيش

  پايهانی بيمارست

بلد سوبرايان، پورتر -
رابرت، چري ريچارد 



اخر  نيمهاي ي هزنوزاد در بروز خونريمراقبت هاي الزم از -
 بارداري  را بداند .

 تعريف خونريزي هاي بعد از زايمان بداند .-
علل رايج خونريزي هاي بعد از زايمان -

اياي طبيعی جفت،بق)آتونی،پارگی،چسبندگيهاي غير 
 راکامل بداند . بارداري(

مخاطرات مادر خونريزي هاي بعد از زايمان رابه طور کامل -
 شناسد .ب

زم از مادردر بروز خونريزي هاي بعد از زايمان  مراقبت هاي ال
   را بداند . 

دانشجو در پايان کالس بايد بتواند: :اهداف رفتاري  
کتاب اس اري بر اساول بارد نيمهتعريف خونريزي هاي -

 يليامز بدون خطا بيان کند .بارداري زايمان و
اساس کتاب ري را  بر اول باردا نيمهعلل رايج خونريزي هاي -

 درصد صحت بيان کند  90ليامز با بارداري زايمان وي
اول بارداري را  بر اساس  نيمهمخاطرات مادر خونريزي هاي -

 د .ده د صحت شرحدرص 90با کتاب بارداري زايمان ويليامز 
اول  نيمهمراقبت هاي الزم از مادردر بروز خونريزي هاي -

درصد 100با  رداري زايمان ويليامزبارداري  را بر اساس کتاب با
 صحت توضيح دهد .

 5 با کتاب طبق را باردار زن در سقط انواع بتواند دانشجو-
  .بشمارد خطا درصد

اب را براساس کتاخر بارداري  نيمهعلل رايج خونريزي هاي -

Essentials of prehaspital maternity care 
((brady)  درصد صحت بيان کند .  100با 

اخر بارداري را براساس  نيمههاي  خاطرات مادر خونريزيم-  

 Essentials of prehaspital maternityکتاب 

care ((brady)  درصد صحت شرح دهد . 100با 

اخر  نيمهبروز خونريزي هاي مراقبت هاي الزم از مادردر -

 Essentials of prehaspitalبارداري  را اساس کتاب 

maternity care ((brady)  دهد .درصد توضيح  100با 

بارداري تعريف خونريزي هاي بعد از زايمان براساس کتاب-  
 درصد صحت بيان کند .  100با  يمان ويليامززا
ونريزي هاي بعد از زايمان علل رايج خ-
 ،آتونی،پارگی،چسبندگيهاي غير طبيعی جفت،بقاياي بارداري)

ن ويليامز به رابر اساس کتاب بارداري زايما(وارونه شدن رحم
 شرح دهد .  طورکامل

مخاطرات مادر خونريزي هاي بعد از زايمان را اساس کتاب - 

Essentials of prehaspital maternity care 
((brady)  ددرصد صحت توضيح ده 100با.  – 

: اورژانسهاي طبی 
بيمارستانی  پيش
 یميان

 ديدت جمقاال-



اهميت مباحث را مطالب را ياد بگيرد وتوجه دقيق ،عالقه و با -
 درک نمايد.

يا تجديد نظرموافقت،و شرکت نموده در مباحث به طور فعال-
 قضاوت ميکند.

 

6 
شنايی دانشجو با زايمان غير آ

 واورژانسهاي حين زايمان طبيعی

 اهداف ويژه درس:

انواع زايمانهاي غير طبيعی)پرزانتاسيون غير طبيعی مثل بريچ -
شدن پيش از موعد کيسه  ، پارهو....، چند قلويی

 را بشناسد. (آمنيوتيک،زايمان تسريع شده
انواع اورژانسهاي زايمان)پروالپس بندناف،مکونيال، ديستوشی -

را  (آمبولی مايع آمنيوتيک   و وارونگی رحم،آمبولی ريهشانه، 
 بشناسد.

 طبيعی را بشناسد . غير زمان زايمان- 

ن غير طبيعی براي رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايما- 
 .مادر را بداند

حين زايمان غير طبيعی  براي  رعايت اصول بهداشتی  را در - 
 نوزاد را بداند .

مکانيسمهاي زايمان غير طبيعی - 
 نوزاد را ياد بگيرد.

حفاظت از پرينه مادر در حين زايمان غير  -
 طبيعی را ياد بگيرد . 

غير مراقبتهاي الزم از نوزاد پس از زايمان - 
 طبيعی را ياد بگيرد . 

جدا شدن جفت در زايمان  عالئم - 
 طبيعی را بداند . غير

مکانيسم خروج جفت در زايمان  - 
 غير طبيعی را بداند .

عالئم جمع شدن رحم پس از زايمان غير - 
 طبيعی  راياد بگيرد .

نشانه هاي اينرسی رحم پس از زايمان غير   - 
 طبيعی  راياد بگيرد .

 رفتاري: اهداف 
 کالس  دانشجو قادر باشد در پايان

يعی را بر ساس کتب بارداري زايمان با زمان زايمان غيرطب- 
 بدون خطا بيان کند .

  اطالعات و آشنايی -
 موضوع جلسه اوليه از 

 با پيش خوانی درس

 رسش و پاسخپ- 
ويا پره  ابتداي جلسه
 تست

حل مسئله،  روهی،بحث گ
 ،بارش مغزي،ارائه تصاويرسخنرانی،

 پرسش وپاسخ

يدئو پرژکتور و و
power point  

 وايت برد-
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان 
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

وبرايان، بلد س -
پورتر رابرت، چري 

ريچارد : اورژانسهاي 
 پيش طبی

  پايهبيمارستانی 

بلد سوبرايان، پورتر -
 رابرت، چري ريچارد
: اورژانسهاي طبی 

بيمارستانی  پيش
 یميان

 مقاالت جديد-



رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان غير طبيعی براي  -
درصد خطا انجام  10مادر رابر ساس کتب بارداري زايمان با 

 دهد .
در حين زايمان غير طبيعی براي رعايت اصول بهداشتی  را  - 

درصد صحت  100ان با رابر ساس کتب بارداري زايم نوزاد
 انجام دهد .

مکانيسمهاي زايمان غير طبيعی نوزاد را رابر ساس کتب -
 درصد خطا توضيح دهد. 10بارداري زايمان با 

حفاظت از پرينه مادر در حين زايمان غير طبيعی را رابر - 
 درصد صحت انجام دهد100مان با ساس کتب بارداري زاي

زايمان غير طبيعی را رابر بتهاي الزم از نوزاد پس از مراق-
 درصد صحت انجام دهد  100ساس کتب بارداري زايمان با 

عالئم جدا شدن جفت در زايمان غير طبيعی را رابر ساس -  
 درصد خطا  شرح دهد. 10کتب بارداري زايمان با 

در زايمان غير طبيعی رابر ساس مکانيسم خروج جفت  را  - 
 صحت انجام دهددرصد  100کتب بارداري زايمان با 

عالئم جمع شدن رحم پس از زايمان غير طبيعی را بر -   
 درصد صحت شرح دهد. 100ساس کتب بارداري زايمان با 

نشانه هاي اينرسی رحم پس از زايمان غير طبيعی  -  
رصد خطا توضيح د 10رابر ساس کتب بارداري زايمان با 

 .دهد
واهميت مباحث را  با عالقه وتوجه دقيق ،مطالب را ياد بگيرد -

 درک نمايد.
به طور فعال در مباحث شرکت نموده وموافقت،تجديد نظريا -

 قضاوت ميکند.
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احياء در شنايی دانشجو با آ
نوزادان ،مشکالت ونواقص 

نوزادي،اورژانسهاي 
زنان)خونريزيهاي واژينال،درد 

نيکو ژشکمی با منشا 
تجاوز جنسی،بدخيمی ها لوژيک،

 .وسرطانهاي شايع زنان

به طور کامل  احياء در نوزادان ،مراحل واصول کلی  را -
 توضيح دهد. 

ماساژ قلبی و استفاده از داروها در احياء  و  مراقبت پرستاري   -
 آن را  به طور کامل شرح دهد

کيس هاي  فرضی را به درستی بنا به شرايطی که دارند احيا -
 و مديريت کند. 

 15ناهنجار ومرده را در خانواده در مورد فرزندعکس العمل  -
    دقيق بيان کند . 

 باتوجه دقيق ،اهميت مباحث را درک نمايد. -
عالئم ، تشخيص و  مراقبت هاي الزم در ضايعات کرانيال ، 
صدمات سيستم  عصبی شکمی و شکستگی استخوان  ترقوه 

رادر    ،بازو،ران   هارا   به طور کامل شرح دهدواقدامات الزم
 رستی بيان کند.کيس فرضی به د

 احث را درک نمايد.باتوجه دقيق ،اهميت مب - 

  اطالعات و آشنايی -
 وضوع جلسهم اوليه از 

 با پيش خوانی درس

 رسش و پاسخپ- 
 ويا پره ابتداي جلسه
 تست

حل مسئله،  بحث گروهی،
 ،بارش مغزي،ارائه تصاويرسخنرانی،

 پرسش وپاسخ

ويدئو پرژکتور و 
power point  

 وايت برد-
 موالژ-

 یآموزش پيکل-

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یتبک امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان 
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

وبرايان، بلد س -
پورتر رابرت، چري 

انسهاي ريچارد : اورژ



عالئم ، تشخيص و  مراقبت هاي الزم در خونريزيهاي  -
زنانگی را   به طور کامل شرح دهدواقدامات الزم  رادر  کيس 

 فرضی به درستی بيان کند.

با عالئم ، تشخيص و  مراقبت هاي الزم در دردهاي شکمی -
منشازنانگی را   به طور کامل شرح دهدواقدامات الزم  رادر  

 يس فرضی به درستی بيان کند.ک
عالئم ، تشخيص و  مراقبت هاي الزم تجاوز جنسی را   به -

طور کامل شرح دهدواقدامات الزم  رادر  کيس فرضی به 
 درستی بيان کند.

عالئم ، تشخيص و  مراقبت هاي الزم در بدخيمی ها -
اي شايع زنان را   به طور کامل شرح دهدواقدامات انهوسرط

 کيس فرضی به درستی بيان کند. الزم  رادر 

با عالقه وتوجه دقيق ،مطالب را ياد بگيرد واهميت مباحث  - -
 را درک نمايد.

به طور فعال در مباحث شرکت نموده وموافقت،تجديد نظريا -
 قضاوت ميکند

 طبی پيش

  پايهبيمارستانی 

بلد سوبرايان، پورتر -
رابرت، چري ريچارد 

: اورژانسهاي طبی 
بيمارستانی  پيش
 یميان

 مقاالت جديد-
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شنايی دانشجو با انجام عملی آ

 زايمان طبيعی

زمان زايمان طبيعی را بشناسد .-  
رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان براي مادر را   - 

. بداند  
رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان   -

 براي نوزاد را بداند .
مکانيسمهاي زايمان  -

طبيعی نوزاد را ياد 
 بگيرد.

حفاظت از پرينه مادر در حين    -  
 زايمان طبيعی را ياد بگيرد . 

زاد پس از مراقبتهاي الزم از نو-  
.زايمان را ياد بگيرد  

عالئم جدا شدن    -   
داند .جفت را ب  

مکانيسم خروج  -  
 جفت را بداند .

عالئم جمع شدن رحم پس از    -   
 زايمان راياد بگيرد .

نشانه هاي    -   
اينرسی رحم پس از 

 زايمان رابشناسد 
    

 اهداف رفتاري: 
 دانشجو قادر باشد در پايان کالس 

  اطالعات و آشنايی 
 موضوع جلسه اوليه از 

 درسبا پيش خوانی 

 رسش و پاسخپ- 
ويا پره  ابتداي جلسه
 تست

 مراه باوه پروسيجرانجام عملی 
حل  بحث گروهی،  سخنرانی

 پرسش وپاسخ،،بارش مغزيمسئله
 اکت زايمانیم

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

امتحانات مرحله اي) کوئيز و
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب تحانام -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان 
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 

وبرايان، بلد س -
پورتر رابرت، چري 

: اورژانسهاي ريچارد 
 طبی پيش

  پايهبيمارستانی 

بلد سوبرايان، پورتر -
رابرت، چري ريچارد 

: اورژانسهاي طبی 
بيمارستانی  پيش
 یميان

 مقاالت جديد-



زمان زايمان طبيعی را بر اساس کتاب بارداري زايمان -  
درصد صحت بيان کند . 100ويليامز با   

بهداشتی  را در حين زايمان  رعايت اصول  -  
براي مادر را براساس کتاب بارداري زايمان 

درصد را انجام دهد . 100با   ويليامز  
رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان   -   

بر اساس کتاب بارداري زايمان ويليامز براي نوزاد 
د.هدرصد صحت  انجام د 100با   
ابر اساس کتاب بارداري مکانيسمهاي زايمان طبيعی نوزاد ر -  

 زايمان ويليامز بدون خطا توضيح دهد.
حفاظت از پرينه مادر در حين زايمان طبيعی را بر اساس    - 

انجام دهددرصد صحت   100کتاب باداري زايمان ويليامز با   
ر اساس مراقبتهاي الزم از نوزاد پس از زايمان را ب-        

درصد صحت  انجام دهد 100کتاب بارداري زايمان ويليامز با   
عالئم جدا شدن جفت را بر اساس کتاب بارداري    -       

 زايمان ويليامز به طور کامل شرح دهد.
ارداري مکانيسم خروج جفت  را بر اساس کتاب ب -        

مان ويليامز به طور کامل انجام دهدزاي  

جمع شدن رحم پس از زايمان را بر اساس  عالئم   -       
درصد صحت شرح دهد. 100کتاب بارداري زايمان ويليامز با   

نشانه هاي اينرسی رحم پس از زايمان را بر اساس    -       
.دهددرصد صحت توضيح  100کتاب بارداري زايمان ويليامز با   

را عالقه وتوجه دقيق ،مطالب را ياد بگيرد واهميت مباحث با  -
 درک نمايد.

تمرينات هر قسمت را تاحصول به درستی انجام به طور فعال -
.پروسيجر  تمرين نمايد  

صحت به طور مستقل انجام  %90انجام هر پروسيجر را با -
 دهد.

 صحت با دقت به شکل عادي انجام %90هر پروسيجر را با -
 دهد.
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اشنايی دانشجو با انجام عملی 
واورژانسهاي  طبيعیغيرزايمان 

.اورژانسهاي نحين زايما
)اين جلسه به علت زنان.

اشد، واحدعملی نيز ميب 0.5اينکه
بنا به نياز به اين مباحث تشکيل 

 ميشود.(

 درس:اهداف ويژه 
 طبيعی را بشناسد غير زمان زايمان - 
 رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان براي مادر را بداند - 
 نوزاد را بداند . رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان براي-
يرد.مکانيسمهاي زايمان طبيعی نوزاد را ياد بگ -   

حفاظت از پرينه مادر در حين زايمان طبيعی را ياد بگيرد    -  
 . 
مراقبتهاي الزم از نوزاد پس از زايمان را ياد بگيرد .-   
عالئم جدا شدن جفت را بداند . -  
مکانيسم خروج جفت را بداند . -   

  عاتاطال و آشنايی 
 موضوع جلسه اوليه از 

 با پيش خوانی درس

 رسش و پاسخپ- 
ويا پره  تداي جلسهاب

 تست

 مراه باوه انجام عملی پروسيجر
حل  بحث گروهی،  سخنرانی

 پرسش وپاسخ،،بارش مغزيمسئله
 اکت زايمانیم

 کالس جلسات در حضور-
10% 

 و کالسیوتکاليف   يتفعال-
 پاسخ و پرسش در شرکت

له اي) کوئيز امتحانات مرحو
 %  30جلسه يکبار(  3هر 

 ترم پايان یکتب امتحان -
 تشريحی) یتست)30%

انجام امتحان عملی -
 %30پروسيجرهاي مربوطه 

بارداري و زايمان 
  2018ويليامز 

- Essentials 

of prehaspital 
maternity 

care ((brady) 
- Essentials 

of paramedic 
care 

maternity 
care ((brady) 



شدن رحم پس از زايمان راياد بگيرد .عالئم جمع   -  

حم پس از زايمان رابشناسد .نشانه هاي اينرسی ر   -     
را بداند.  اورژانسهاي حين زايمان-   

را بداند. اورژانسهاي زنان--  

 اهداف رفتاري:    
 قادر باشد در پايان کالس 

ان زمان زايمان طبيعی را بر اساس کتاب بارداري زايم-  
درصد صحت بيان کند . 100ويليامز با   

يمان براي مادر را رعايت اصول بهداشتی  را در حين زا  - 
درصد را انجام  100براساس کتاب بارداري زايمان ويليامز  با 

 دهد .
رعايت اصول بهداشتی  را در حين زايمان براي نوزاد بر  -

درصد صحت   100امز با اساس کتاب بارداري زايمان ويلي
.انجام دهد  

مکانيسمهاي زايمان طبيعی نوزاد رابر اساس کتاب بارداري  - 
ن ويليامز بدون خطا توضيح دهد.زايما  

حفاظت از پرينه مادر در حين زايمان طبيعی را بر اساس -
.درصد صحت  انجام دهد 100کتاب باداري زايمان ويليامز با   

مراقبتهاي الزم از نوزاد پس از زايمان را بر اساس کتاب - 
.درصد صحت  انجام دهد 100اري زايمان ويليامز با بارد  

دن جفت را بر اساس کتاب بارداري زايمان عالئم جدا ش- 
 ويليامز به طور کامل شرح دهد.

جفت  را بر اساس کتاب بارداري زايمان  مکانيسم خروج - 
 ويليامز به طور کامل انجام دهد

کتاب عالئم جمع شدن رحم پس از زايمان را بر اساس    - 
درصد صحت شرح دهد. 100بارداري زايمان ويليامز با   

هاي اينرسی رحم پس از زايمان را بر اساس کتاب  نشانه -
.ت توضيح دهددرصد صح 100بارداري زايمان ويليامز با   

را انجام دهد.  مديريت اورژانسهاي حين زايمان-  

 
را انجام دهد.  مديريت اورژانسهاي زنان -  
ه دقيق ،مطالب را ياد بگيرد واهميت مباحث را با عالقه وتوج -

 درک نمايد.
تمرينات هر قسمت را تاحصول به درستی انجام ر فعال به طو-

.پروسيجر  تمرين نمايد  
صحت به طور مستقل انجام  %90پروسيجر را با انجام هر -

 دهد.
صحت با دقت به شکل عادي انجام  %90هر پروسيجر را با -

 دهد.

وبرايان، بلد س -
پورتر رابرت، چري 
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