
 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  0010-  0011سال تحصيلی اول لنيمسا

 .کنندرا کسب می  بارداری و زايمان دانش و اطالعات الزم در مورد در اين درس دانشجويان  :مقدمه

راههای تشخيص، و اصول مراقبت های الزم در اين  72حاملگی و فيزيولوژی آن، کسب دانش کافی در مورد   :هدف کلی

 دوران . شکايت های شايع ناشی از حاملگی و راه های پيشگيری از آن

 : رفتاریاهداف 

 شناخت کامل فيزيولوژی حاملگی .0

 مراقبت های دوران بارداری .7

 تشخيص حاملگی .3

 اهميت بهداشت و تغذيه دوران بارداری .0

 اصول مراقبت های دوران بارداری .5

 آشنايی با اقدامات و مراقبت های الزم در مورد بارداری .6

 مروری بر تشريح دستگاه تناسلی و ذکر انواع لگن  .2

 عاليم خطر و عاليم غير طبيعی در بارداری .8

 وزن گيری در بارداری .9

 دوران بارداریبهداشت عمومی و ناراحت های شايع در  .01

تغييرات فيزيولوژيک، متابوليسم مواد، تغييرات هماتولوژيک، ايمنی، انعقاد، قلب و عروق، ريوی، ادراری،  .00

 گوارش، غدد، تناسلی، اسکلتی و چشم

 تغييرات دسيدوا، آمنيون، بندناف، و جفت، جفت و هورمو های جفتی، انتقال مواد از جفت به جنين .07

 بارداری و زايمان خوشايند سازی و کالسهای آمادگی و آموزش .03

 نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح و دوران بارداری .00

 بارداری و زايمان : نام درس 

 72کد درس: 

 7تعداد واحد: 

 تئوری نوع واحد:

 کارشناسی مامايیرشته تحصيلی: مقطع و 

 پنج شنبه ها ساعات حضور در دفتر:

 نسيم خادمی:  مدرس

Email :    khademi_nasim@pmd.iaun.ac.ir                                                     

 : دانشکده پرستاری مامايیمکان

 : چهارشنبهروز 

  11-8ساعت کالس :

 

 

  

 



 )مجازی( پاورپوينت و ساير وسايل الکترونيکی   روش تدريس:

 

 فعاليتهای فراگيران:

 در جلسات کالس بدون غيبت فعال و ،حضورمنظم -0

 و پرسش و پاسخ یدر بحث های کالسشرکت فعاالنه  -7

 :ارزشيابیروش 

 بر اساس نمره امتحان ميان ترم و پايان ترم   .0

 ارايه مقاله، ترجمه يا مبحث مربوطه در کالس .7

 

 0010-0011 سال تحصيلیاول  نيمسال زنان بيماری های درس تئوری  جدول زمانبندی

 حثمب محل روز

دانشکده  0

 پرستاری مامايی
                        لگن انواع ذکر و تناسلی دستگاه تشريح بر مروری                  

 

دانشکده  7

 پرستاری مامايی

  حاملگی تشخيص                                      

    حاملگی فيزيولوژی کامل شناخت                       

 

دانشکده  3

 پرستاری مامايی
 بارداری مورد در الزم های مراقبت و اقدامات با آشنايی

بارداری در گيری وزن  

 

 بارداری دوران تغذيه و بهداشت اهميت

دانشکده  0

 پرستاری مامايی

 و قلب انعقاد، ايمنی، هماتولوژيک، تغييرات مواد، متابوليسم فيزيولوژيک، تغييرات

 چشم و اسکلتی تناسلی، غدد، گوارش، ادراری، ريوی، عروق،

دانشکده  5

یپرستاری ماماي  
 تقالان جفتی، های هورمو و جفت جفت، و بندناف، آمنيون، دسيدوا، تغييرات  

جنين به جفت از مواد  

دانشکده  6

یپرستاری ماماي  

بارداری دوران های مراقبت اصول  

 

بارداری در طبيعی غير عاليم و خطر عاليم  

دانشکده  2

یپرستاری ماماي  
 نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح و دوران بارداری

دانشکده  8

 پرستاری مامايی
 بارداری دوران در شايع های ناراحت و عمومی بهداشت                        

دانشکده  9

 پرستاری مامايی
 زايمان و بارداری سازی خوشايند و آمادگی کالسهای و آموزش

 

 

 



 :منابع

 7171جهان آخرين ويرايش  انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی  3و 7و 0بارداری و زايمان ويليامز جلد  .0

 درسنامه مامايی مايلز، مايلز، مارگارت اف. آخرين چاپ .7

 

 


