
 
 
 
 

 پزشکی دانشکده                                 
 ترمی طرح درس                                  

 
 دانشجویان پزشکی، مقطع کارآموزی مخاطبان:                      زایمان زودرسعنوان درس: 

 پس از اتمام کالس سواالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به                                واحد 4:     تعدادواحد
    95نیمسال دوم  15الی  13 ساعت 5/2/95زمان ارائه: 
    95نیمسال دوم  15الی  13ساعت  11/2/95             

 دکتر فرحناز کشاورزی مدرس:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )هر جلسه یک هدف(ا

 زایمان طول کشیدهآشنایی با زایمان زودرس و  -1
 آشنایی با دیابت، بیماریهای کلیوی در دوران بارداری -2
 

 
 :اهداف ویژه

 ریسک فاکتورها، عوارض ، راههای پیش بینی و درمانزایمان زودرس: الف:  -1
  Management تعریف، عوارض مادری، جنینی، اتیولوژی وزایمان طول کشیده: ب:    -1
 
آشنایی با تغییرات متابولیسم کربوهیدرات در دوران بارداری، عوارض مادری، جنینی ، نوزادی،  دیابت  و بارداری:الف: -2

   Managementدر بارداری و   Screeningتستهای 
تعریف و درمان باکتریوری بدون عالمت ، عالئم و تشخیص عفونتهای ادراری و پیلونفریت  بیماریهای کلیوی در بارداری:ب: -2

 یدر بارداری، عوارض و درمان سنگهای کلیوی و بیماریهای مزمن کلیوی در باردار
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

، راه های پیش بینی و درمان را بداندالف: زایمان زودرس را تعریف کند، ریسک فاکتورهای ماژور و مینور و عوارض آن -1
  زایمان زودرس را بداند.

 آن را بداند. Managementب: زایمان طول کشیده را تعریف کند، اتیولوژی، عوارض مادری، جنینی، نوزادی و  -1
    
تستهای  ،نینی، نوزادیعوارض مادری، ج و دیابت بارداری را بداند. الف: تغییرات متابولیسم کربوهیدرات در دوران بارداری-2

Screening   وManagement  بارداری را بداند. و دیابت 
 را بداند. تعریف و درمان باکتریوری بدون عالمتب:  -2
 بداند.را  بارداری دوران پیلونفریت درمثانه و  عفونتو درمان عالئم ج:-2
 ی را بداند.باردارعوارض و درمان سنگهای کلیوی و بیماریهای مزمن کلیوی در د:  -2
 

 کتاب : ، منابع

1-Will iams Obstetrics, Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al, McGraw-Hill  
Education, 24

th
 ed, 2014, Chapters 42, Preterm Labor, P 829- 861 

 
2- Will iams Obstetrics, Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al, McGraw-Hill  
Education, 24

th
 ed, 2014, chapter 43, Post term Pregnancy, P 862-871 

 

3- Danforth's Obstetrics and Gynecology, Tenth Edition 
Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE, Chapter 11, Preterm Labor and Post Term Delivery, Carey JC, Gibbs RS, 
165- 185 

 
4- Danforth's Obstetrics and Gynecology, Tenth Edition 
Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE, Chapter 15, Diabetes Mellitus and Pregnancy, Reece EA, Homko CJ, 
246- 255 

 
 
 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ronald+S.+Gibbs&search-alias=books&field-author=Ronald+S.+Gibbs&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Beth+Y.+Karlan&search-alias=books&field-author=Beth+Y.+Karlan&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Arthur+F.+Haney&search-alias=books&field-author=Arthur+F.+Haney&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Ingrid+E.+Nygaard&search-alias=books&field-author=Ingrid+E.+Nygaard&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ronald+S.+Gibbs&search-alias=books&field-author=Ronald+S.+Gibbs&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Beth+Y.+Karlan&search-alias=books&field-author=Beth+Y.+Karlan&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Arthur+F.+Haney&search-alias=books&field-author=Arthur+F.+Haney&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Ingrid+E.+Nygaard&search-alias=books&field-author=Ingrid+E.+Nygaard&sort=relevancerank


 روش تدریس :

  و توضیح فیلم آموزشی سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی
  

 :وسایل آموزشی

  یت برد،  اورهد ، ویدیوپروژکتور و فیلم های کوتاه آموزشیواشامل رسانه های کمک آموزشی استفاده از 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

   چهار سوال از هر جلسه تدریس چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

غیاب حضور و 
 آخر هر جلسه

مطابق مقررات بخش به ازای هر جلسه غیبت،  کسر نمره 
 زنان

23/4/95 12:30  

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 
از دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این   

 واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید. . 

 حضور منظم و دقیق در کالس  – 1  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 بع معرفی شده رجوع به منا – 3

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                           نام و امضای مدیر گروه: دکتر نسرین جلیلیان            نام و امضای مدرس: دکتر فرحناز کشاورزی

 تاریخ ارسال :                                               تاریخ ارسال:                                                                     تاریخ تحویل:    

 

 

 

 .بیماری های زنان و زایمان بندی درس جدول زمان                          

                                     

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 5/2/95 
 

 دکتر فرحناز کشاورزی زایمان زودرس و طول کشیده

2 11/2/95 

 

 دکتر فرحناز کشاورزی دیابت و بیماری های کلیوی در دوران بارداری

 


