
بسوِ تؼالی  

 

داًطکدُ پرستاری ٍ هاهايی  دزاد اسالهی ٍاحد ًجف آباآداًطگاُ 

 1395- 96 سال تحصيلی  اٍلًيوسال

 (تزاساس سزفصل درس هزتَطِ):هقدهِ
در طَل ایي درس داًطجَیاى تا حاهلگی ٍ فیشیَ لَصی اى ،راّْای تطخیص ٍ اصَل هزاقثت ّای السم در ایي دٍراى ٍ ضکایات ًاضی اس حاهلگی ٍ 

 راّْای پیطگیزی اس اى اضٌا  هیگزدًذ  

 

 :ّدف کلی

ضٌاخت فیشیَ لَری حاهلگی ،تطخیص حاهلگی ،اّویت تْذاضت ٍ تغذیِ دٍراى تارداری،ضکایات ضایغ ،تطخیص هَارد طثیؼی اس غیز طثیؼی ،اهَسش 
 تْذاضت تِ هادر ٍ خاًَادُ در سهیٌِ هسائل جسوی ،رٍاًی،اجتواػی ٍ ػاطفی

      :داًطجَ تتَاًذ:  رفتاریاّداف 

 .را  ضزح دّذ (...کالزی ٍ هَاد هغذی هْن ٍ)ًحَُ ٍسًگیزی در تارداری ٍ تغذیِ هادر تاردار - 1 -1

را  ضزح  (...تَْع ٍ استفزاؽ ٍ ًاراحتیْای ادراری، پَست ٍ هَ، دّاى ٍ دًذاى ٍ)تْذاضت ػوَهی ٍ ضکایات ٍ ًاراحتیْای ضایغ در دٍراى تارداری - 2 -2
 .دّذ

هتاتَلیسن هَاد، تغییزات ّواتَلَصیک، ایوٌی، اًؼقاد، قلة ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، گَارش، غذد، تٌاسلی، اسکلتی ٍ چطن  : تغییزات فیشیَلَصیک- 3 -3
 .را  ضزح دّذ

 .اًتقال هَاد اس جفت تِ جٌیي را  ضزح دّذ- جفت ٍ َّرهًَْای جفتی- تغییزات دسیذٍآ، تٌذ ًاف ٍ جفت- 4 -4

تغذیِ، توزیٌْای تذًی، رفتارّای جٌسی ٍ توزیٌات تٌفسی ٍ تٌآراهی جْت )آهَسش در کالسْای آهادگی ٍ خَضایٌذ ساسی تارداری ٍ سایواى - 5 -5
 .را  ضزح دّذ... اًجام سایواى ٍ

 .را  ضزح دّذ... ًظز اسالم در هَرد تْذاضت سهاى لقاح ٍ دٍراى تارداری ٍ-6

 

 :رٍش تدريس

 ٍپاسخ،کَئیش سخٌزاًی،پزسص

 

 1 بارداری زايواى :ًام درس 

  ٍاحد1: تؼداد ٍاحد

 ًظری:ًَع ٍاحد

 هاهايی کارضٌاسی: رضتِ تحصيلیهقطغ ٍ 

 درٍس ػلَم پايِ: پيطٌياز درٍس 

 2583:تلفي داخلی دفتر

 8-17:ساػات حضَر در دفتر

  خاًن ضاياى هٌص: هدرس

Email: mz_shayanmanesh@iaun,ac.ir 

 5ضوارُ کالس :  کالسهکاى 

 ( ّفتِ دٍم8)ّا سِ ضٌبِ:رٍز کالس 

 13-15:ساػت کالس 

  -:تاريخ اهتحاى هياى ترم

 26/10/95:تاريخ اهتحاى پاياى ترم

 

  

 



 :فؼاليتْای فراگيراى
حضَرهٌظن ٍتِ هَقغ درکالس،ضزکت فؼال درهثاحث درسی،-1  

هطالؼِ هٌاتغ هؼزفی ضذُ،- 2  
 ضزکت دراهتحاى درتاریخ هقزرٍکسة حذاقل ًوزُ تؼییي ضذُ- 3 

 

: رٍش ارزضيابی

 %5فؼالیت کالسی - 3         %5کَئیشّای کالسی - 2  %25اهتحاى هیاى تزم  -1

 %60اهتحاى پایاى تزم - 5                %5حضَر ٍ غیاب - 4

 

 1395-  96:سال تحصيلیاٍل     :ًيوسال     1 بارداری زايواى: جدٍل زهاًبٌدی درس

 رئَس هطالب تاريخ رديف

 کالزی ٍ هَاد هغذی هْن ٍ)ًحَُ ٍسًگیزی در تارداری ٍ تغذیِ هادر تاردار  25/8/95 1

تَْع ٍ استفزاؽ ٍ ًاراحتیْای ادراری، پَست )تْذاضت ػوَهی ٍ ضکایات ٍ ًاراحتیْای ضایغ در دٍراى تارداری  2/9/95 2
 ......ٍ هَ، دّاى ٍ دًذاى ٍ

3 9/9/95 هتاتَلیسن هَاد، تغییزات ّواتَلَصیک، ایوٌی، اًؼقاد، قلة ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، : تغییزات فیشیَلَصیک 
 گَارش، غذد، تٌاسلی، اسکلتی ٍ

4 16/9/95  هتاتَلیسن هَاد، تغییزات ّواتَلَصیک، ایوٌی: تغییزات فیشیَلَصیک 

5 23/9/95  اًؼقاد، قلة ٍ ػزٍق، ریَی، ادراری، : تغییزات فیشیَلَصیک 

6 30/9/95  گَارش، غذد، تٌاسلی، اسکلتی ٍ چطن: تغییزات فیشیَلَصیک 

7 7/10/95  اًتقال هَاد اس جفت تِ جٌیي- جفت ٍ َّرهًَْای جفتی- تغییزات دسیذٍآ، تٌذ ًاف ٍ جفت 

8 14/10/95 تغذیِ، توزیٌْای تذًی، رفتارّای جٌسی ٍ )آهَسش در کالسْای آهادگی ٍ خَضایٌذ ساسی تارداری ٍ سایواى  
 ...توزیٌات تٌفسی ٍ تٌآراهی جْت اًجام سایواى ٍ

 :هٌابغ اصلی درس

 آخزیي چاج. گاس. تارداری ٍ سایواى ٍیلیاهش، کاًیٌگْام، اف -1

 هیلیش، هارگارت اف، آخزیي چاج. درسٌاهِ هاهایی هیلش -2

Varneys Midwifery- (Iast edition), New york: Jones & Barlett  

Essential of maternity Bobak  

ٍسارت تْذاضت، دفتز سالهت خاًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ - (راٌّوای خذهات داخل ٍ خارج تیوارستاًی) جلذ هزاقثتْای ادغام یافتِ سالهت هادراى 2 -5

 سالهت هادراى

راٌّوای کطَری اًجام سایواى طثیؼی ٍ ارائِ رٍضْای غیزدارٍیی کاّص درد سایواى، ٍسارت تْذاضت، دفتز سالهت خاًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ سالهت - 6 -6

 هادراى

 ٍسارت تْذاضت، دفتز سالهت خاًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ سالهت هادراى- راٌّوای کطَری ارائِ خذهات هاهایی ٍ سایواى، تیوارستاًْای دٍستذار هادر- 7 -7



 َّرهَى ضٌاسی سًاى ٍ ًاسایی آخزیي چاج. اسپیزٍف، گالس کاس -8

 

 :هٌابغ جْت هطالؼِ بيطتر

 دیگز کتاتْای هزاقثتْای تْذاضتی یا پزستاری هادر ٍ کَدک

 

 


