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هدف این درس ایجاد توانایی در دانشجو برای شناخت نیازها ، مسائل و مشکالت جسمی ، روانی و اجتماعی افراد خانواده در انتظار فرزند  :درس هدف کلی

 The high risk)مروارد گیری  شرییری    در اهمیرت گمروزد در شیشرییری از عروار       کسر  گاراهی در مرورد   . به خصوص مادر و نوزاد در معرر  خررر  

condition)کاربرد فراینرد شریرتاری منتنری برر تاکرر انت رادی،       تاکید بر نظریه ها، تئوری ها واصول علمی شریتاری شایه ای خواهد بود برای . در مادر ونوزاد 
 .وخانواده های گیی  شییر از مادرانتح یق در مراقنت بهداشتی 

 

 

حاملیی، زایمان، بعد از زایمان، نوزادان ومشکل )این درس که شامل موارد غیر طنیعی و موقعیت های گیی  شییری در مراحل مختلف باروری  :شرح درس

خانواده می باشد به دانشجو فرصت می دهد که با حضور فعال در گموزد نظری وعرصه های مختلف خدمات ، توانایی های الزم را برای برریی وشناخت ( نازایی 

منتنی بر تدابیر شریتاری را تشخیص داده، گن ها  کس  نمایند و مشکالت بالاعل  وبال وه یالمت در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر ونوزاد در معر  خرر
 .شواهد در موقعیت های خاص را انجام دهد

 

 

دانشجویان شس از شرکت در جلسات درس بایستی قادر باشند: رفتاریاهداف  : 

.بارداری های گیی  شییر را تعریف کند -1  

 ایتاراغهای وخیم حاملیی

 .خیم حاملیی راتوضیح دهدوتعریف علل وتدابیر شریتاری ایتاراغهای -2

 اختالالت فشار خون 
 .تدابیر درمانی وشریتاری توضیح دهد ،بیماری شره اکالمپسی واکالمپسی را با ذکر عالئم علل.اختالالت فشار خون در بارداری را تعریف و طن ه بندی کند-3

  خونریزی های دوران بارداری 
عالئم و نشانه ها، اقدامات درمانی و مراقنت های .را تعریف وطن ه بندی کند(ی ط مول هیداتیارم حاملیی خارج رحم)خونریزی های نیمه اول  بارداری  -4

 شریتاری بر ایاس فرایند شریتاریرا شرح دهد

 

 .را تشریح کند(جات یرراهی جدا شدن زود رس جات  )یمه دوم بارداریخونریزهای ن -5
 .توصیف کند هر عارضه را اقدامات درمانی وشریتاری ،علل،عالئم -6

ص، درمان علل، عالئم ونشانه های، تشخی.را تعریف کند( هیپو فینرینوژنمی واخنالالت انع ادی منتشر داخل عروقی)مشکالت همراه با خونریزی در هر بارداری-7

 .و مراقنتهای شریتاری مربوطه را توضیح دهد

 اختالالت مایع گمنیوتیک 

 .توصیف کندبر ایاس فرایند شریتاری را با ذکر عالئم تشخیص ودرمان و مراقنتهای شریتاری  (هیدرگمنیوس اولییوهیدرگمنیوسشلی )اختالالت مایع گمنیوتیک-8

        در اختالالت سالمت مادر و نوزادپرستاری  :نام درس 

 2: تعداد واحد

 نظری:نوع واحد

 کارشناسی پرستاری:رشته تحصيلیمقطع و 

 پرستاری وبهداشت مادرونوزاد: ياهمزمانپيشنيازدروس 

 2339:دفترتلفن داخلی 

 19تا  3شنبه :ساعات حضور در دفتر

 فرح فيروزه: مدرس

Email :farahfiroozeh@iaun.ac.ir 

 4کالس شماره : کالسمکان 

 شنبه: روز کالس 

 12:91تا  11:21: سساعت کال

 13/3/69 :تاريخ امتحان ميان ترم

 21/3/69:تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 بیماریهای داخلی جراحی در بارداری 

و مراقنتهای شریتاری مربوط به هر یک را تشریح  راتوضیح دهد درحاملیی(هیپر تیروئیدیسم وهیپوتیروئیدیسم -دیابت )اختالالت غدد گندوکرین وادارهکنترل  -9
 .کند

 .تاثیر گن بر حاملیی وحاملیی بر گن را تشریح کند. را توضیح دهد بیماریهای قلنی عروقی در حاملییعالئم ونحوه کنترل -11

 .وتاثیر گن بر حاملیی را تشریح نماید( ییکل یل -تاالیمی -میالوبالیتیک -کم خونی ف رگهنکم خونی فیزیولوژیک ، .)انواع کم خونیها -11

 .گیم دو بیماری یل را تشریح کرده و مراقنتهای شریتاری منتی بر شواهد مربوط به هر یک را توضیف نمایداختالالت ریوی  -12
 ،انالوانزا ،هپاتیت ویرویی،یروییو تنخالییتومیالوویروس ، یرخجه،توکسوشالیموز) .ویرویی وتاثیر گن بر حاملیی را تشریح نماید و عاونیانواع بیماریهای  -13

 (یوزاک -یایلیس عاونت دیتیاه ادراری- ،ایدز

 .را شرح دهد مراقنتهای شریتاری انرا بر ایاس فرایند شریتاریگشاندیسیت در حاملیی را توضیح داده و  -13

 .مراقنتهای شریتاری انرا بر ایاس فرایند شریتاری را شرح دهدضربه به شکم در حاملیی را توضیح داده و -14
 

 جنین یی  شییروضعیت های گ 
 .تعریف کرده، عالئم، روشهای تشخیص، درمان و مراقنتهای شریتاری منتنی بر تشخیصهای شریتاری را توضیح دهد ند قلوراحاملیی چ -15

 .را تعریف کرده، عالئم، روشهای تشخیص، درمان و مراقنتهای شریتاری منتنی بر تشخیصهای شریتاری را توضیح دهد ABOوRhنایازااری  -16 

 .زجر جنین راباذکر علل انواع روشهای تشخیص درمان وتدابیر شریتاری تشریح نماید -17
 .یص درمان وتدابیر شریتاری تشریح نمایدراباذکر علل انواع روشهای تشخمرگ داخل رحمی جنین  -18

 زایمانهای گیی  شییر 

 .تشریح نماید بر ایاس فرایند شریتاری را شریتاری مراقنتهایدرمان ونشانه ها،تشخیص و راباذکر علل زایمان یریع  -19 

 .تشریح نماید را بر ایاس فرایند شریتاری شریتاری مراقنتهایدرمان ونشانه ها،تشخیص و اباذکر علل ر(Dystocia)زایمان مشکل  -21

 .تشریح نماید را بر ایاس فرایند شریتاری شریتاری مراقنتهایدرمان ونشانه ها،تشخیص و اباذکر علل ر(دیررس)وزایمان شس از موعد زایمان زودرس -21

 .توصیف نماید س فرایند شریتاریرا بر ایا شریتاری مراقنتهایدرمان ونشانه ها،تشخیص و اباذکر علل رشارای کیسه گب  -22
 .توصیف نماید را بر ایاس فرایند شریتاری شریتاری مراقنتهایدرمان ونشانه ها،تشخیص و باذکر علل  را شروالشس بند ناف -23

 زایمانهای ابزار مند یا تهاجمی 
با  را عوار  و مراقنتهای شریتاری قنل وبعداز عمل ,دالیل انجام  ,انواعو  تعریف کردهرا  یزارین -فوریپس وواکیومزایمان با  -اشی زیاتومی -ال اء زایمان -24

 .شرح دهد توجه به کاربرد فرایند شریتاری

 نوزادان گیی  شییر 
 .و مراقنتهای شریتاری مربوط توضیح دهدومشخصات  نوزادان نارس کم وزن ودیررس را تعریف کرده -25

فتوتراشی )با توجه به تشخیص های شریتاری مراقنتهای شریتاری مربوطهرابا ذکر عالئم علل و ژیک وشاتولوژیکفیزیولو یرقان اختالالت همولتیک نوزاد، -26
 .توضیح دهدرا ( ،دارودرمانی و تعویض خون

 .را تشریح کند ،خایی در نوزادمراقنتهای مربوط به هیپوترمی در نوزاد وهیپو الیسمی ,باذکر علل وعالئم -27

 .توضیح دهدبا توجه به تشخیص های شریتاری را اسی در نوزاد را با ذکر علل ،عالئم، تشخیص، درمان ومراقنتهای شریتاری یندرم دیسترس تن -28

 .   ندعکس العمل خانواده نسنت به فرزند ناهنجار، مرده گیی  شییر را توضیح دهدو ن ش شریتار در در ترنیق خانواده با وضعیت جدید را تشریح ک -29
 .د احیای نوزاداقدامات الزم را لیست نمایددر مور -31

 صدمات زایمانی وعوار  بعد از زایمان 
، احتناس جات، تاخیر در جمع گمنولی مایع گمنیون ، شارای های کانال زایمان،وارونه شدن رحم ,هماتوم ,خونریزیها)صدمات وارده به مادر در حین زایمان -31

 .ونشانه ها،تشخیص،درمان ومراقنتهای شریتاری در هر مورد را شرح دهدراتعریف کرده وعلت، عالئم (شدن رحم

 صدمات وارده به نوزاد 
را تعریف کرده وعلت، عالئم ونشانه (یاالوهماتوم،کاشوت یاکسیدانئوم،شکستیی ایتخوان جمجمه،خونریزی داخل مغزی)صدمه وارده به جمجمه -32

 .شرح دهد در هر موردرایند شریتاری را برایاس فها،تشخیص،درمان ومراقنتهای شریتاری 
راتعریف کرده وعلت، عالئم ونشانه ها،تشخیص،درمان ومراقنتهای (فلج عص  صورتی، صدمه به عص  فرنیک،گیی  به شنکه بازویی)صدمات ییستم عصنی -33

.شرح دهد را برایاس فرایند شریتاری در هر مورد شریتاری  

را بر ایاس تشخیص  ررفتیی ماصل ران را تعریف کرده وعلت، عالئم ونشانه ها،تشخیص،درمان ومراقنتهای شریتاریشکستیی ایتخوان ترقوه،بازو، ران ود -34

 .در هر مورد  شرح دهد شریتاری

 عوار  بعد از زایمان 
 .تشریح کندرا با توجه به تشخیص شریتاری گمنولی ریه را باذکر علل عالئم و تدابیر شریتاری  و ترومنوفلنیتترومنوگمنولی ، -35

با توجه به تشخیص را تعریف کرده وعلت، عالئم ونشانه ها،تشخیص،درمان ومراقنتهای شریتاری ( یالپنژیت، PIDگندومتریت،)عاونتهای دیتیاه تنایلی-36

 .در هر مورد را شرح دهدشریتاری 

وعلت، عالئم ونشانه ها،تشخیص،درمان ومراقنتهای شریتاری در هر  را تعریف کرده( گبسه شستانمایتیت،)عاونت شستانعاونت زخم، عاونت دیتیاه ادراری، -37
 .مورد را شرح دهد

 توضیح دهد (در مردان وزنان)نازایی وع یمی را با ذکر انواع علل -38



و ن ش شریتار را در تدابیر درمانی ل اح مصنوعی و وکمک ناباروری تکنولوژی شیشرفته در نازایی، نظر ایالم در روشهای کمک باروری روشهای تشخیصی -39

  .ارائه مشاوره های ضروری توضیح دهد

 .خشونت بر علیه زنان را تشریح کند و مراقنتهای شریتاری و اموزد های الزم را توصیف نماید -41

 

 (Self study).منابع به عهده دانشجو ایت معرفی ویا  Hand out را میتوان با دادن مرالعه بعضی مرال  : تذکر

 

 .رود تدریس به شکل یخنرانی ، شریش و شایخ و بحثهای اروهی در رایتای عناوین درییمی باشد :روش تدريس

 ویدئو شروژکتور -تخته یاید: ویایل کمک گموزشی 

 

 

 :فعاليتهای فراگيران

 حضور منظم و به موقع در کالس-1

 شرکت فعال در مناحث دریی -2

 مرالعه منابع معرفی شده -3

 شرکت در امتحان در تاریخ م رر و کس  حداقل نمره تعیین شده -4

 :روش ارزشيابی

 %9فعاليت کالسی  -3         %9کوئيزهای کالسی  -2  %29امتحان ميان ترم  -1

 %91امتحان پايان ترم  -9                %9حضور و غياب  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سالمت مادر و نوزادجدول زمانبندی درس پرستاری در اختالالت 

    64-69سال تحصيلی                  دومنيمسال   

 رئوس مطالب تاريخ رديف

استفراغهای بد خيم حاملگی -پره اکالمپسی واکالمپسی  19/11/69 1  

مول هيداتيفرم –حاملگی خارج رحم   -سقط وانواع آن: خونريزی های نيمه اول بارداری  23/11/69 2  

جفت سرراهی وجداشدن زودرس جفت:خونريزيهای نيمه دوم بارداری  31/11/69 3  

اختالالت انعقادی منتشر داخل عروق -هيپوفيبرينوِنمی:مشکالت همراه با خونريزی در بارداری  7/12/69 4  

مرگ داخل رحمی -(اوليگوهيدرآمنيوس -پلی هيدرآمنيوس) اختالالت مايع آمنيون  14/12/69 9  

اختالالت ريوی آسم و سل -هيپرتيروئيديسم وهيپوتيروئيديسم -در حاملگی ديابت 21/12/69 9  

انواع کم خونی وتاثير آن بر حاملگی  -بيماريهای قلبی عروقی در حاملگی - 16/1/69 7  

(آسم وسل)ـبيماريهای ريوی  -انواع بيماريهای عفونی وويروسی وتاثير آن بر حاملگی 29/1/69 3  

-حاملگی چند قلو -ضربه به شکم –آپانديسيت در حاملگی  2/2/69 6  

کم -نوزاد نارس-پروالپس بند ناف: )زايمان زودرس وپارگی کيسه آب وعوارض آن :زايمانهای آسيب پذير 6/2/69 11

(وزن  

القاء زايمان –زايمان ديررس  -(ديستوشی)زايمان مشکل -زايمان سريع 19/2/69 11  

سزارين -زايمان با فورسپس وواکئوم –اپيزياتومی : اعمال جراحی ومامايی درزايمان 23/2/69 12  

Rh ناسازگاری 31/2/69 13 و     ABO بيماريهای هموليتيک در نوزاد  -يرقان  

آسيفيکسی -احيا نوزاد -هيپو ترمی وهيپوگليسمی در نوزاد -سندرم ديسترس تنفسی  9/3/69 14  

آمبولی  -پارگی کانال زايمان –وارونه شدن رحم  -هماتوم –خونريزی :صدمات وارده به مادر در حين زايمان  13/3/69 19

صدمات وارده به جمجمه نوزاد –تاخير در جمع شدن رحم  -ـاحتباس جفت  

خونريزی  -شکستگی استخوان جمجمه -سفالوهماتوم -بوس زايمانی: صدمات وارده به نوزاد در حين زايمان جبرانی 19

در رفتگی پاها–شکستگی استخوان  -صدمات سيستم عصبی مرکزی -داخل مغزی  

 -يمینازايی وعق   -ماستيت عفونت ادراری –آندومتريت  -عفونتها –ترمبوآمبولی : عوارض بعد اززايمان جبرانی 17

 خشونت بر عليه زنان
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