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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400    -1399   سال تحصيلی        اولنيمسال  

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
های الزم در این دوران و شکایات شایع ناشی از در طول این درس دانشجویان با حاملگی و فیزیولوژی آن، راههای تشخیص و اصول مراقبت

 .گردندحاملگی در راههای پیشگیری از آن آشنا می
 

 :هدف کلی
تشخیص حاملگی، اهمیت بهداشت و تغذیه دوران بارداری، اصول مراقبتهای دوران بارداری، شکایات شایع ناشی  شناخت کامل فیزیولوژی حاملگی،

 رداز حاملگی و طرق پیشگیری از آنها، تشخیص موارد طبیعی از غیرطبیعی در دوران بارداری و آشنایی با اقدامات و مراقبتهای الزم در هر مو
 در زمینه مسائل جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی آموزش بهداشت به مادر و خانواده

 

 اهداف رفتاری:        

جایگاه ماما در آنها، وظایف و صالحیتها و مهارتهایش،  -مقدماتی در خصوص علم مامایی، بهداشت مادر و کودک و باروری، هدف علم مامایی -1 -1

 ومیر و...( و تأثیر خدمات مامایی بر آنها توضیح دهد.د میزانهای مرگشاخصهای بهداشتی )مانن -جایگاه ماما در سیستم ارائه مراقبتها

 دستگاه تناسلی و  انواع لگن از نظر زایمان را شرح دهد. -2 -2

 مشاوره و مراقبتهای پیش از بارداری به منظور آمادگی برای بارداری را شرح دهد. -3 -3

 لقاح و بارداری را توصیف نماید -هی به حاملگیفیزیولوژی دستگاه تناسلی و چرخه سیکل قاعدگی عادی و منت- 4
حال ، آزمایشات متداول در بارداری، مقادیر طبیعی آزمایشات و اقدامات الزم براساس هر مراقبتهای بارداری ، اصطالحات، معاینات، گرفتن شرح -5 -4

 تکرار آزمایشات در بارداری و آزمایشات موارد خاص و مهم را شرح دهد. -یک از نتایج
 سازد را  شرح دهد.عالئم خطر و عالئم غیرطبیعی که حاملگی را پرخطر می -6 -5

 انواع لگن و تفاوتهای آنها را  شرح دهد. -معاینات و بررسی وضعیت جنین در بارداری معاینات لئوپلد )قرار، نمایش، پوزیشن، آنگاژمان، حالت( -7 -6

موارد استفاده از سونوگرافی در بارداری را  شرح  -ری، خونی و سونوگرافی( بارداریعالئم )فرضی احتمالی و قطعی( و تشخیص )آزمایشات ادرا -8 -7
 دهد.

 گیری در بارداری و تغذیه مادر باردار )کالری و مواد مغذی مهم و...( را  شرح دهد.نحوه وزن -9 -8

تیهای ادراری، پوست و مو، دهان و دندان و...( را  بهداشت عمومی و شکایات و ناراحتیهای شایع در دوران بارداری )تهوع و استفراغ و ناراح -11 -9
 شرح دهد.

چشم   تغییرات فیزیولوژیک: متابولیسم مواد، تغییرات هماتولوژیک، ایمنی، انعقاد، قلب و عروق، ریوی، ادراری، گوارش، غدد، تناسلی، اسکلتی و -11 -11
 را  شرح دهد.

 
 "بارداری طبیعی"-1بارداری و زایمان  نام درس:

  واحد  2تعداد واحد: 

 نظرینوع واحد: 

 کارشناس ماماییمقطع و رشته تحصيلی:  
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 مکان کالس :  

 شنبهسه روز کالس : 
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 -تاريخ امتحان ميان ترم:

 22/12/99 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 انتقال مواد از جفت به جنین را  شرح دهد. -جفتیجفت و هورمونهای  -تغییرات دسیدوآ، بند ناف و جفت -12 -11

آرامی جهت های بدنی، رفتارهای جنسی و تمرینات تنفسی و تنآموزش در کالسهای آمادگی و خوشایند سازی بارداری و زایمان )تغذیه، تمرین -13 -12
 انجام زایمان و... را  شرح دهد.

 اری و... را  شرح دهد.نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح و دوران بارد-14

 

 روش تدريس: 
 سخنرانی

 پرسش و پاسخ
 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور فعال در کالس -1 .1

 چگونگی انجام تکالیف محوله -2 .2

 شرکت در امتحان میان ترم -3 .3

 شرکت در امتحان پایان ترم -4

 روش ارزشيابی:

            %2کوئيزهای کالسی  -5        %52امتحان ميان ترم  -1

 %2فعاليت کالسی  -3

 %06امتحان پايان ترم  -5                 %2حضور و غياب  -4

 

 

 1011- 1911سال تحصیلی       اولنیمسال         "بارداری طبیعی"-1بارداری و زایمان  جدول زمانبندی درس...

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 ن بارداری و... نظر اسالم در مورد بهداشت زمان لقاح و دورا  1/7/99 1
جایگاه ماما در آنها، وظایف و  -تعریف علم مامایی، بهداشت مادر و کودک و باروری، هدف علم مامایی

 صالحیتها و مهارتهایش

ومیر و...( و تأثیر خدمات شاخصهای بهداشتی )مانند میزانهای مرگ -جایگاه ماما در سیستم ارائه مراقبتها 8/7/99 2
 مامایی

 ستگاه تناسلی و  انواع لگن از نظر زایماند 15/7/99 3

 مشاوره و مراقبتهای پیش از بارداری به منظور آمادگی برای بارداری 22/7/99 4

 لقاح و بارداری -فیزیولوژی دستگاه تناسلی و چرخه سیکل قاعدگی عادی و منتهی به حاملگی 29/7/99 5

حال ، آزمایشات متداول در بارداری، مقادیر طبیعی گرفتن شرحمراقبتهای بارداری ، اصطالحات، معاینات،  6/8/99 6
تکرار آزمایشات در بارداری و آزمایشات موارد خاص و  -آزمایشات و اقدامات الزم براساس هر یک از نتایج

 مهم

 تعطیل 13/8/99 7

انواع لگن  -شن، آنگاژمان، حالت(معاینات و بررسی وضعیت جنین در بارداری معاینات لئوپلد )قرار، نمایش، پوزی 22/8/99 8
 و تفاوتهای آنها

 عالئم )فرضی احتمالی و قطعی( و تشخیص )آزمایشات ادراری، خونی و سونوگرافی( بارداری 27/8/99 9

 گیری در بارداری و تغذیه مادر باردار )کالری و مواد مغذی مهم ونحوه وزن 4/9/99 12

اراحتیهای شایع در دوران بارداری )تهوع و استفراغ و ناراحتیهای ادراری، پوست بهداشت عمومی و شکایات و ن 11/9/99 11
 و مو، دهان و دندان و......



تغییرات فیزیولوژیک: متابولیسم مواد، تغییرات هماتولوژیک، ایمنی، انعقاد، قلب و عروق، ریوی، ادراری،  18/9/99 12
 گوارش، غدد، تناسلی، اسکلتی و

 ات فیزیولوژیک: متابولیسم مواد، تغییرات هماتولوژیک، ایمنیتغییر 25/9/99 13

 تغییرات فیزیولوژیک: انعقاد، قلب و عروق، ریوی، ادراری،  2/12/99 14

جفت و  -تغییرات دسیدوآ، بند ناف و جفت -تغییرات فیزیولوژیک: گوارش، غدد، تناسلی، اسکلتی و چشم 9/12/99 15
 ز جفت به جنینانتقال مواد ا -هورمونهای جفتی

16 16/12/99  

 جبرانی

های بدنی، رفتارهای جنسی و آموزش در کالسهای آمادگی و خوشایند سازی بارداری و زایمان )تغذیه، تمرین
 آرامی جهت انجام زایمان و...تمرینات تنفسی و تن

 امتحانات پايان ترم 22/12/99 17

 منابع اصلی درس:

 ینگهام، اف. گاس. آخرین چاپبارداری و زایمان ویلیامز، کان -1

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

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

Essential of maternity Bobak  

بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره وزارت  -جلد مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران )راهنمای خدمات داخل و خارج بیمارستانی( 2 -5

 سالمت مادران

مت راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره سال -6 -6

 مادران

 وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره سالمت مادران -تدار مادرراهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان، بیمارستانهای دوس -7 -7

 رین چاپاسپیروف، گالس کاس. هورمون شناسی زنان و نازایی آخ -8

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 دیگر کتابهای مراقبتهای بهداشتی یا پرستاری مادر و کودک

 




