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جلسات کالس

اطالعات مربوط به نحوه

غیر حضوری

همزمان*

برگزاری جلسات کالس
غیر حضوری غیر

تاریخ و ساعت برگزاری

تعداد

دکترکمالی  :هر دو جلسه یک
جلسه آنالین پرسش و پاسخ
دکترکمالی  5 :جلسه

همزمان**

متعاقبا اعالم خواهدشد .
-1
-2
-3

* :جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضای مجازی حضور دارند
** :بصورت جلسات آفالین یا در اختیار قرار دادن محتوا در قالب مولتی مدیا  ،پادکست  ،پاورپوینت ،CD ،لینک و ....

2

محل تشکیل ( لینک کالس )

متعاقبا اعالم خواهدشد .
سامانه ی نوید

جلسات کالس

اطالعات مربوط به نحوه

غیر حضوری

همزمان*

برگزاری جلسات کالس
غیر حضوری غیر

شرح درس

هدف کلی

تعداد

خانم افراسیابی  :هر دو جلسه
یک جلسه آنالین پرسش و
پاسخ
خانم افراسیابی  5 :جلسه

همزمان**

تاریخ و ساعت برگزاری

متعاقبا اعالم خواهدشد .

-1
-2
-3

محل تشکیل ( لینک کالس )

متعاقبا اعالم خواهدشد .

سامانه ی نوید

اطالعات مربوط به شرح درس ،هدف کلی دوره
این درس ضمن مرور بر دگرگونی های وضعیت فیزیولوژیک مادر در دوران باردار بیماری های زنان باردار مبتال به مشکالت تنفسی  ،قلبی و عروقی ،
ریوی  ،کلیه و ادراری  ،گوارشی  ،کبدی  ، ،پوستی  ،خونی  ،غددی و نورولوژی شرح داده می شود.
)1
)2
)3
)4
)5

شناخت تغییرات فیزیولوژیک زنان در دوران بارداری
تشخیص مشکالت زن باردار مبتال به بیماری های داخلی و جراحی
کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زن باردار
توانایی در اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویت ها در اجرای مراقبت های مربوطه
توجه به مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی در ارائه خدمت به مادران

3

اطالعات ارزشیابی دوره (دکترکمالی)
ارزشیابی پایانی □* )) summative evaluation
ارزشیابی تکوینی ( □*) formative evaluation
مراحل ارزشیابی
فعالیت دانشجو  . ..............................10..............................درصد از نمره نهایی
حضور و غیاب  ...............................................................درصد از نمره نهایی
امتحان میان ترم...........................-..................................درصد از نمره نهایی
کوئیزهای انجام شده.............................-...........................درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم...........................40...................................درصد از نمره نهایی
تکالیف دوره ......................50..............................................درصد از نمره نهایی
تکلیف نهایی درس ........................................................درصد از نمره نهایی
شفاهی □

تشریحی

□

چند گزینه ای

□

نوع امتحان میان ترم:
سایر ...................................
چند گزینه ای *□
تشریحی *□
شفاهی □
نوع امتحان پایان ترم:
نمرات اختصاص داده شده به موارد باال در واحد خانم کمالی می باشد..............................

4

صحیح و غلط □

صحیح و غلط □*

جور کردنی □
جور کردنی□

سایر ..در صد

اطالعات ارزشیابی دوره (خانم افراسیابی )
ارزشیابی پایانی □* )) summative evaluation
ارزشیابی تکوینی ( □*) formative evaluation
مراحل ارزشیابی
حضوروغیاب و کوئیزهای انجام شده  .......20.........................درصد از نمره نهایی
امتحان میان ترم...........................-..................................درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم...........................60...................................درصد از نمره نهایی
تکالیف دوره ......................20..............................................درصد از نمره نهایی
شفاهی □

تشریحی

□

چند گزینه ای

نوع امتحان میان ترم:
سایر ...................................
چند گزینه ای
تشریحی 
شفاهی □
نوع امتحان پایان ترم:
اختصاص داده شده به موارد باال در یک واحد خانم افراسیابی می باشد.

□

جور کردنی □

صحیح و غلط □

جور کردنی□

صحیح و غلط 



سایر ..در صد نمرات

اطالعات مربوط به آزمون های دوره
آزمون های(کوئیزهای) طول دوره
تعداد

موضوع

تاریخ

ساعت

خانم افراسیابی :جلسه ی

بعدازجلسه ی

متعاقبا اعالم می

اول تاسوم

سوم

شود

آزمون های میان دوره و پایان دوره
نحوه برگزاری
سامانه فرادید

تاریخ

ساعت

نحوه برگزاری

مکان ( لینک )

سامانه فرادید

تکالیف دوره
موضوع

تاریخ تحویل نهایی

درصد نمره اختصاص داده شده

شیوه ارسال
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سامانه نوید

خانم دکترکمالی  :سواالت مربوط به
هر جلسه تدریس شده
خانم افراسیابی  :مباحث متنوع مربوط

10

به عناوین تدریس شده در طول ترم

5

سامانه نوید

منابع درس
کمکی

اصلی

بارداری و زایمان ویلیامز
تشخیص و درمان بارداری و زایمان (کارنت )
درسنامه مامایی مایلز
مامایی و بیماری های زنان دنفورت
Essentials of Obstetrics and Gynecology : 2016
 دستورالعمل خدمات زایمانی.

انتظارات از دانشجو
حضور و مشارکت فعال در جلسات آنالین

انجام به موقع تکالیف
مطالعه محتوای آموزشی
انجام تکالیف با مرور درس ارائه شده و استفاده از منابع مناسب
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جلسات درس

*جلسه اول
نام مدرس :فرحناز کمالی
عنوان مبحث :بیماری های قلبی در دوران بارداری
اهداف اختصاصی:
 -1دانشجو کالس های مختلف بیماری های قلبی را در دوران بارداری تعریف کند
 -2دانشجو انواع بیماری قلبی از جمله بیماری های دریچه ای قلب و ضایعات مادرزادی ،آندوکاردیت  ،بیماری های تومبوفلبیت(0سطحی و
عمقی) قبل و بعد از زایمان را بشناسد ویژگی های آن را تشخیص دهد
 -3دانشجو اقدامات کلی را در درمان و ادراه بیماری های قلبی در دوران بارداری توضیح دهد
-4دانشجو خصوصیات آمبولی ریه را توضیح دهد
 -4به اهمیت تشخیص و اداره بیمار قلبی در بارداری توجه داشته باشد.
روانی حرکتی□
عاطفی 
حیطه  :شناختی 
روش آموزشی :سخنرانی(آموزش مجازی )
وسیله کمک آموزشی :پاور پوینت صدا گذاری شده بصورت آفالین و استفاده از اسکیپ یا بیگ بلوباتن جهت کالس مجازی
تکلیف جلسه :سواالت و تکلیف بارگذاری شده در سامانه نوید
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جلسه دوم
نام مدرس :فرحناز کمالی
عنوان مبحث :بیماری های ریوی در بارداری
اهداف اختصاصی:
 -1دانشجو علل تنگی نفس در دوران بارداری را توضیح دهد
 -2دانشجو علل و راه های تشخیص و درمان پنومونی را توضیح دهد
 -3دانشجو اثرات بارداری را بر بیماری آسم شرح دهد
 -4دانشجو اثرات آسم را بر بارداری توضیح دهد
 -5به اهمیت عالئم اولیه بیماری ریوی در بارداری توجه داشته باشد
-2
حیطه  :شناختی 

عاطفی 

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی(آموزش مجازی )
وسیله کمک آموزشی :پاور پوینت صدا گذاری شده بصورت آفالین و استفاده از اسکیپ یا بیگ بلوباتن جهت کالس مجازی
تکلیف جلسه :سواالت و تکلیف بارگذاری شده در سامانه نوید
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جلسه سوم
نام مدرس :فرحناز کمالی
عنوان مبحث :بیماری کلیه و مجاری ادرار در بارداری
اهداف اختصاصی:
 -1دانشجو ویژگی های تشخیصی در انواع عفونت های سیستم ادراری 0باکتری اوری بدون عالمت و سیستیت ) را در دوران بارداری
توضیح دهد
 -1دانشجو خصوصیات  ،و علل و درمان گلومرونفرلیت را شرح دهد
 -2دانشجو علل نارسایی کلیه را در توضیح دهد
 -3دانشجو اصول استفاده از دیالیز در دوران بارداری را شرح دهد
 -4دانشجو به اهمیت بروز مکشکالت کلیوی در دوران بارداری توجه نشان دهد
-2
حیطه  :شناختی 

عاطفی 

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی(آموزش مجازی )
وسیله کمک آموزشی :پاور پوینت صدا گذاری شده بصورت آفالین و استفاده از اسکیپ یا بیگ بلوباتن جهت کالس مجازی
تکلیف جلسه :سواالت و تکلیف بارگذاری شده در سامانه نوید
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جلسه چهارم
نام مدرس :فرحناز کمالی
عنوان مبحث :اختالالت گوارشی در بارداری
اهداف اختصاصی:
.1علل و بررسی و درمان استفراغ های شدید بارداری را شرح دهد
.2علل و ادراره بیماری های التهابی در بارداری را توضیح دهد
.3راه های تشخیص و درمان آپاندیسیت را در بارداری توضیح دهد
.4دانشجو کولیت حاد را در بارداری تعریف کند
 .5دانشجو به اداره بیماری گوارشی در بارداری توجه داشته باشد
-2
حیطه  :شناختی 

عاطفی 

روانی حرکتی□

روش آموزشی :سخنرانی(آموزش مجازی )
وسیله کمک آموزشی :پاور پوینت صدا گذاری شده بصورت آفالین و استفاده از اسکیپ یا بیگ بلوباتن جهت کالس مجازی
تکلیف جلسه :سواالت و تکلیف بارگذاری شده در سامانه نوید

10

جلسه پنجم
نام مدرس :فرحناز کمالی
عنوان مبحث :بیماری های کبد در دوران بارداری
اهداف اختصاصی:
 -1ویژگی های تشخیصی در هپاتیت  A,B,C,Dرا توضیح داده و راههای درمانی را شرح دهد
 -2شرایط حاملگی بعد از پیوند کبد را توضیح دهد
 -3ویژگی های تشخیصی و درمان کبد چرب حاملگی را شرح دهد
 -4ویژگی های کوله سیستیت را توضیح دهد
 -5کلستاز داخل کبدی بارداری عالئم و درمان و پیش آگهی را شرح دهد
 -6دانشجو به اهمیت تداخل بیماری کبدی و بارداری توجه داشته باشد
روانی حرکتی□
عاطفی 
حیطه  :شناختی 
روش آموزشی :سخنرانی(آموزش مجازی )
وسیله کمک آموزشی :پاور پوینت صدا گذاری شده بصورت آفالین و استفاده از اسکیپ یا بیگ بلوباتن جهت کالس مجازی
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*جلسه اول
نام مدرس :صدیقه افراسیابی
عنوان مبحث :آشنایی با بیماری دیابت دربارداری
اهداف اختصاصی:
 -5انواع دیابت را نام ببرد.
 -6ترتیب دسته بندی دیابت را بیان کند.
 -7عوامل خطرابتالبه دیابت دربارداری رانام ببرد.
 -8دیابت حاملگی را تعریف کند
 -9عوارض مادری دیابت حاملگی رانام ببرد .
 -10عوارض جنینی دیابت حاملگی رانام ببرد .
 -11درمان دیابت حاملگی را شرح دهد.
 -12تعریف دیابت آشکاررابیان کند.
 -13عوارض مادری دیابت آشکار را بنویسد.
 -14عوارض جنینی دیابت آشکار را شرح دهد.
 -15نحوه درمان دیابت آشکار را بیان کند.
 -16نحوه ی اداره ی لیبروزایمان دیابت بارداری رابیان کند.
 -17نحوه ی اداره ی لیبروزایمان دیابت آشکاردربارداری رابیان کند.
 -18روش غربالگری دیابت بارداری را توضیح دهد.
 -19پیگیری خانم مبتال به دیابت بارداری بعد از زایمان را توضیح دهد.
12

حیطه  :شناختی ■

عاطفی □

روانی حرکتی□

روش آموزشی :آموزش مجازی

وسیله کمک آموزشی :روش آفالین :پاورپوینت صداگذاری شده  ،روش آنالین :نرم افزاراسکایپ وبیگ بلوباتن....
*جلسه دوم
نام مدرس :صدیقه افراسیابی
عنوان مبحث :آشنایی با بیماری های نورولوژیک دربارداری
اهداف اختصاصی:
 )1عالئم صرع در بارداری را نام ببرد.
 )2روشهای تشخیص صرع در بارداری را شرح دهد.
 )3روشهای درمان صرع در بارداری را بنویسد.
 )4عالئم ونشانه های تشخیصی بیماری مالتیپل اسکلروزرانام ببرد.
 )5تاثیربارداری بر بیماری مالتیپل اسکلروزراتوضیح دهد.
 )6عالئم ونشانه های میگرن دربارداری راذکرکند.
 )7عالئم ونشانه های بیماری لوپوس اریتماتیک سیستمیک دربارداری رابیان کند.
 )8تاثیربارداری بر بیماری لوپوس اریتماتیک سیستمیک راتوضیح دهد.
 )9در مورد افسردگی پس از زایمان توضیح دهد.
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حیطه  :شناختی ■
روش آموزشی :آموزش مجازی

عاطفی □

روانی حرکتی□

وسیله کمک آموزشی :روش آفالین  :پاورپوینت صداگذاری شده  ،روش آنالین :نرم افزاراسکایپ وبیگ بلوباتن....

*جلسه سوم
نام مدرس :صدیقه افراسیابی
عنوان مبحث :آشنایی با بیماری های تیروئید ،پاراتیروئید وغده ی آدرنال دربارداری
اهداف اختصاصی:
 .1تغییرات فیزیولوژیک غده ی تیروئیددربارداری رابیان کند.
 .2اختالالت شایع غده ی تیروئیددربارداری راذکر کند .
 .3عالئم بالینی هیپرتیروئیدی را لیست کند.
 .4روش های تشخیصی هیپرتیروئیدی دربارداری رابیان کند
 .5آثارجنینی و نوزادی هیپرتیروئیدی دربارداری راذکرکند.
 .6عالئم بالینی هیپوتیروئیدی را لیست کند.
 .7روش های تشخیصی هیپوتیروئیدی دربارداری رابیان کند
 .8آثارجنینی و نوزادی هیپوتیروئیدی دربارداری راذکرکند.
 .9روش های تشخیصی هیپرتیروئیدی دربارداری رابیان کند
 .10عالئم ونشانه های بیماری طوفان تیروئیدی را بیان کند .
.11تظاهرات بالینی تیروئیدیت بعداززایمان را فهرست کند.
14

 .12نحوه ی ارزیابی بیماری ندولی تیروئیددربارداری را چارت کند.
 .13عالئم هایپرپاراتیروئیدی دربارداری راذکرکند.
 .14پیامدهای جنینی و نوزادی هایپرپاراتیروئیدی دربارداری رالیست کند.
 .15تظاهدات بالینی بیماری فئوکروموسیتوزدربارداری رابیان کند
 .16عالئم ونشانه های سندروم کوشینگ دربارداری رابیان کند.
 .17روش های تشخیصی سندروم کوشینگ راذکرکند.
حیطه  :شناختی ■
روش آموزشی :آموزش مجازی

روانی حرکتی□

عاطفی □

وسیله کمک آموزشی :روش آفالین :پاورپوینت صداگذاری شده  ،روش آنالین :نرم افزاراسکایپ وبیگ بلوباتن....
*جلسه چهارم
نام مدرس :صدیقه افراسیابی
عنوان مبحث :آشنایی با بیماری های خونی دربارداری
اهداف اختصاصی:
 .1انواع کم خونی ها رانام ببرد.
 .2عالئم ونشانه های مربوط به کم خونی رانام ببرد.
 .3آثارکم خونی بربارداری رابیان کند.
 .4کم خونی فقرآهن دربارداری را تعریف کند.
 .5کم خونی ناشی ازکمبوداسیدفولیک دربارداری را تعریف کند.
 .6تدابیردرمانی کم خونی ناشی ازکمبوداسیدفولیک دربارداری را تعریف کند.
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 .7کم خونی مگالوبالستیک دربارداری را تعریف کند.
 .8پورپورای ترومبوسیتوپنیک دربارداری راتعریف کند.
 .9عالئم ونشانه های پورپورای ترومبوسیتوپنیک راذکرکند.
 .10عالئم ونشانه های شوک عفونی دربارداری رابیان کند.
 .11علل شوک عفونی دربارداری را لیست کند.
 .12درمان شوک عفونی دربارداری راشرح دهد.
حیطه  :شناختی ■
روش آموزشی :آموزش مجازی

عاطفی □

روانی  -حرکتی□

وسیله کمک آموزشی :روش آفالین :پاورپوینت صداگذاری شده  ،روش آنالین :نرم افزاراسکایپ وبیگ بلوباتن....

*جلسه پنجم
نام مدرس :صدیقه افراسیابی
عنوان مبحث :آشنایی با بیماری های پوستی دربارداری
اهداف اختصاصی:
 -1انواع بیماری های پوستی شایع دربارداری را نام ببرد
 -2تغییرات فیزیولوژیک پوست ومودربارداری راشرح دهد؟
 -3تشخیص افتراقی های خارش دربارداری راذکرکند؟
 -4عالئم وتظاهرات هرپس یاپمفیگوئیددربارداری رانام ببرد؟
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 -5درمان پمفیگوئیددربارداری راتوضیح دهد؟
 -6عوارض جنینی پمفیگوئیدبارداری رابیان کند؟
 -7عالئم وتظاهرات ایمپتیگوهرپتی فرم دربارداری رابیان کند؟
 -8درمان ایمپتیگوهرپتی فرم دربارداری راشرح دهد؟
حیطه  :شناختی ■
روش آموزشی :آموزش مجازی

عاطفی □

روانی حرکتی□

وسیله کمک آموزشی :روش آفالین :پاورپوینت صداگذاری شده  ،روش آنالین :نرم افزاراسکایپ وبیگ بلوباتن....
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