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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه  

 1400-1401سال تحصيلی اولل نيمسا

موارد غیرطبیعی در  :مقدمه شناخت  منظور  به  و  این درس  مادری  زایمان  و-اداره عوارض  در   جنینی  زایمانهای   نوزادی 
 غیرطبیعی

 می باشد.  

 :هدف کلی
 زایمان غیرطبیعی   بارداری و جنین در و مادر مراقبت از اداره و کسب دانش کافی درمورد تشخیص،

   :رفتاریاهداف 
 باشد :  قادر  ددانشجو پس ازشرکت درجلسات درس بای

 انواع آن را شرح دهد.  تعریف دیستوشی و-1
 توضیح دهد. دیستوشی بعلت اختالل انقباضات رحمی را  اداره تشخیص و-2
 توضیح دهد. WHOمنحنی فریدمن وپارتوگراف  با تشخیص دیستوشی را -3
 شرح دهد.  کشیده را  اداره مرحله دوم زایمان طول -4
 بیان کند.  (رابریچاداره زایمان درانواع نمایشهای غیرطبیعی جنین)صورت ،پیشانی،عرضی و-5
 اداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی وآسنکلتیسم راشرح دهد. -6
 بیان کند. را ازتنگی لگن )ورودی،میانی،خروجی( دیستوشی ناشی اداره -7
 تعریف کند. آن را  مضرات اندیکاسیون بکارگیری فورسپس مزایا و-8
 . کند تعریف را آن مضرات و مزایا واکیوم بکارگیری اندیکاسیون-9

 شرح دهد.  علل ودرمان آن را عالئمسقط انواع -10
 توضیح دهد. رانحوه درمان آن   حاملگی خارج رحمی علل عوارض و-11
 شرح دهد.  نحوه اداره آن را مول هیداتیفرم علل عالئم و-12
 . دهد  شرح  را  آن اداره نحوه و عالئم عللمهاجم وکوریوکارسینوما  مول -13
 بیان کند.  اداره آن را  زایمان زودرس تشخیص علل و-14
 اداره آن را شرح دهد.  زایمان دیررس تشخیص علل و-15
 توضیح دهد.  درمان آن را تشخیص علل و ماکروزومی( )محدودیت رشد،جنین رشد داخل رحمی اختالالت -16
زایمان  ،حین بارداریدارویی    و   مراقبتی  اقدامات   و   کنترل  نحوه،پاتوژنز واتیوژنز آنها،    هیپرتانسیون  اختالالت تعریف انواع    -17

 دهد.  را شرحپس از زایمان  و

 :روش تدريس
 . می باشدبا نرم افزار پاور پوینت بصورت سخنرانی 

 فعاليتهای فراگيران: 
 آنالین بدون غیبت درکالس درس منظم فعال و حضور -1
 پاسخگویی به سواالت  و شرکت فعاالنه در مباحث درس  -2
 انجام تکالیف مربوطه  -3
 ترم  میانامتحان رکت در ش  -4
 شرکت در امتحان پایان ترم  -5

زایمان   بارداری و– 3 زایمان بارداری و : نام درس  
 غیرطبیعی

 2تعداد واحد: 
 نظری  نوع واحد:

 کارشناسی مامایی رشته تحصيلی: مقطع و 
   2و1 نزایما بارداری و: ياهمزمانپيشنياز دروس 

   2587داخلی دفتر:تلفن 
 15-17 شنبه هاسه   :مجازیساعت حضور در دفتر

 مهشید معینی مهر:  مدرس
Email :   m.moeinimehr@iaun.ac.ir                                                       
   مامایی دانشکده پرستاری و:  کالسمکان 

 شنبه  چهارروز کالس : 
 8:30-10 ساعت کالس :

   تاريخ امتحان ميان ترم:
 تاريخ امتحان پايان ترم: 

 

  

 



 :ارزشيابیروش 
 نمره  4میان ترم  -1
 نمره 2ارایه تکالیف کالسی  -2
 نمره  14 ترم پایان امتحان -3

 1400-1401سال تحصيلی اول  نيمسال 3بارداری وزايمان  جدول زمانبندی درس 

 رئوس مطالب  تاريخ رديف 

1 31/6/1400  انواع آن  تعریف دیستوشی علل و 

 رحمی  عملکرد نیروهای اختالل بدلیل دیستوشی اداره نحوه

2 7/7/1400  آنها  اداره نحوه و خروجی میانی ورودی لگن تنگی از  ناشی  دیستوشی 

3 14/7/1400  آن  اداره نحوه و علل  وپیشانی( صورت) جنین غیرطبیعی نمایش بدلیل دیستوشی 

4 21/7/1400  آسنکلتیسم  و خلفی اکسیپوت درموارد زایمان اداره 

5 82/7/1400  آن  اداره نحوه و علل جنین  عرضی نمایش بدلیل دیستوشی 

6 5/8/1400  آن  اداره نحوه و علل  بریچ  نمایش بدلیل دیستوشی 

7 12/8/1400  ها  آن عوارض و واکیوم و گذاری فورسپس اندیکاسیون 

8 91/8/1400  مربوطه مراقبتهای و سقط انواع و علل 

9 62/8/1400  مربوطه مراقبتهای و  عوارض علل رحمی خارج حاملگی 

10 3/9/1400  آن  درمان و علل تشخیص هیداتیفرم مول 

11 10/9/1400  درمان آن  وکوریوکارسینوما تشخیص علل و مهاجم مول 

12 71/9/1400  زودرس  زایمان و جنینی های پرده زودرس پارگی 

13 24/9/1400  آن  اداره چگونگی و عوارض  علل دیررس،  زایمان 

14 1/10/1400  لیبر اداره و عوارض  علل  جنین رحمی   داخل رشد محدودیت 

15 8/10/1400  لیبر  اداره و عوارض علل  ماکروزومی 

16 15/10/1400  تعریف، اتیوژنز وپاتوژنز  بارداری در  هیپرتانسیون اختالالتانواع  

17 22/10/1400   دربارداری حین و دارویی و مراقبتی اقدامات و کنترل نحوه هیپرتانسیون اختالالت 
 پس از زایمان 

 

 منابع اصلی درس: 

 . 1397 ،سوم  و دوم  جلد -همکاران.ترجمه دکترملک منصوراقصی بارداری وزایمان ویلیامز،کانینگهام و -1

 درسنامه مامایی میلز،میلز،مارگارت اف آخرین چاپ  -2

 . آخرین چاپ  بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت مادران جلد،وزارت   مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران،دو -3

ارائه روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت،دفترسالمت   راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و -4

 خانواده،جمعیت،اداره سالمت مادران. 

وزایمان،بیمارستانهای دوستدارمادر، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره  راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی  -5

 .بازنگری سوم1396،اردیبهشت سالمت مادران

 سالمت زن ازمنظری دیگر،روستا فیروزه،مینوکده شیوا. -6

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر: 

1-Gabee:obstetrics :normal and problem pregnancies. 5thed; churchill livingstone; An inprint of 

elsivier: 2007. 
  

2-Rath Benneth, Lind Brown “myles textbook for midwives”.Co: Churchill livingstone: 



2009. 

3- Helen Varney “Varney’s Midwifery”. Co: Jones and Bartlett publishers: 2014. 

4-Danforths obstetrics &gynecology edited by James R.scoot(relast edition)-philadelphia:LWW 

5-Current obstetrics&gynecology diagnosis&treatment,edited by Alan H.Decherney(last edition)-

New York:Mc Graw Hill. 

6-Maternity&Womens health Care.edited by Ditra Leonard Lowder Milk &etal(last edition)-

st.Louis:Mosby 

7-A Guide to Effective care child birth.(last edition).Oxford:Oxford university. 

8-Varney Midwifery-3 rd ed,New York:Jones&Barlett. 

9-Essential of maternity Bobak. 

10-Carlson,Karen J.,Stephania A.Eisentot-primary care of women-st.Louis-Mosby 

11-Maternity Nursing/Maternal and child Nursing books. 

12-Novak gynecology,edited by Jonathan s.Berek(last edition).philadelphia:LWW. 

13-High risk pregnancy Management options,edited by David K.James(last edition)-

London:W.B.Saunders. 

14-Labour preparation,simkin(last edition). 

15-Complementary Therapies for pregnancy &Child birth-Denise Tiran&Sue Mack 

 


