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دانشکده پرستاري و مامایی زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

1399-1400سال تحصیلیاولل نیمسا

نوزادي درزایمانهاي غیرطبیعیجنینی و-این درس به منظور شناخت موارد غیرطبیعی درزایمان واداره عوارض مادري:مقدمه
می باشد.

:هدف کلی
زایمان غیرطبیعیجنین دربارداري وومراقبت ازمادرکسب دانش کافی درمورد تشخیص،اداره و

:رفتارياهداف 
قادرباشد :ددانشجو پس ازشرکت درجلسات درس بای

تعریف دیستوشی وانواع آن را شرح دهد.-1
توضیح دهد.دیستوشی بعلت اختالل انقباضات رحمی راتشخیص واداره-2
توضیح دهد.WHOمنحنی فریدمن وپارتوگراف باتشخیص دیستوشی را-3
شرح دهد.کشیده رااداره مرحله دوم زایمان طول-4
بیان کند.)رابریچاداره زایمان درانواع نمایشهاي غیرطبیعی جنین(صورت ،پیشانی،عرضی و-5
شرح دهد.اداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی وآسنکلتیسم را-6
بیان کند.لگن (ورودي،میانی،خروجی)رادیستوشی ناشی ازتنگی اداره -7
تعریف کند.آن رامضراتاندیکاسیون بکارگیري فورسپس مزایا و-8
.کندتعریفراآنمضراتومزایاواکیومبکارگیرياندیکاسیون-9

شرح دهد.علل ودرمان آن راعالئمسقط انواع -10
دهد.توضیح نحوه درمان آن راحاملگی خارج رحمی علل عوارض و-11
شرح دهد.نحوه اداره آن رامول هیداتیفرم علل عالئم و-12
.دهدشرحراآنادارهنحوهوعالئمعللمهاجم وکوریوکارسینوما مول-13
بیان کند.داره آن رازایمان زودرس تشخیص علل و ا-14
اداره آن را شرح دهد.زایمان دیررس تشخیص علل و-15
توضیح دهد.راهادرمان آنوعوارض تشخیص علل وماکروزومی جنین تأخیررشد داخل رحمی -16
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اختالالت هیپرتانسیون در بارداري علل،تشخیص عوارض نحوه کنترل واقدامات مراقبتی ودارویی مربوطه را حین بارداري وزایمان -17
توضیح دهد.

:روش تدریس
.بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ می باشد

فعالیتهاي فراگیران:
حضورمنظم فعال وبدون غیبت درکالس درس-1
شرکت فعاالنه در مباحث درس -2
انجام تکالیف مربوطه -3
رکت درامتحان پایان ترمش-4

:روش ارزشیابی
نمره5/0وپرسش درکالس کوییز-1
نمره5/0فعالیت کالسیوحضور و غیاب-2
نمره20امتحان پایان ترم -3

1399-1400سال تحصیلیاولنیمسال3وزایمان بارداري جدول زمانبندي درس

رئوس مطالبتاریخردیف
رحمیعملکردنیروهاياختاللبدلیلدیستوشیادارهنحوهتعریف دیستوشی علل وانواع آن12/7/99
آنهاادارهونحوهخروجیمیانیوروديلگنازتنگیناشیدیستوشی29/7/99
آنادارهونحوهعلل)،پیشانی،عرضیصورت(جنینغیرطبیعینمایشبدلیلدیستوشی316/7/99

وآسنکلتیسمخلفیدرموارداکسیپوتزایماناداره
آنادارهونحوهعللبریچنمایشبدلیلدیستوشی423/7/99
مضراتمزایا وواکیوموگذاريفورسپساندیکاسیون530/7/99
آنودرمانعللتشخیصهیداتیفرممول67/8/99
درمان آنتشخیص علل ووکوریوکارسینومامهاجممول714/8/99
مراقبتیواقداماتکنترلنحوهعوارضعلل،تشخیصبارداريدرهیپرتانسیوناختالالت821/8/99

ودارویی
واقداماتکنترلنحوهعوارضعلل،تشخیصبارداريدرهیپرتانسیوناختالالتادامه 982/8/99

وداروییمراقبتی
مربوطهومراقبتهايسقطوانواععلل105/9/99
مربوطهومراقبتهايعوارضعللرحمیخارجحاملگی1112/9/99
آنادارهوچگونگیعوارضعللزودرسوزایمانجنینیهايپردهزودرسپارگی1291/9/99
آنادارهوچگونگیعوارضعللدیررس،زایمان1326/9/99
آنهاوادارهعوارضعلل)ماکروزومیورحمیرشدداخلمحدودیت(جنینرشداختالالت143/10/99
آزمون پایان ترم1520/10/99

منابع اصلی درس:

.1397،وسومدوم جلد-بارداري وزایمان ویلیامز،کانینگهام وهمکاران.ترجمه دکترملک منصوراقصی-1
درسنامه مامایی میلز،میلز،مارگارت اف آخرین چاپ-2
.آخرین چاپادغام یافته سالمت مادران،دوجلد،وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت مادرانمراقبتهاي -3



راهنماي کشوري انجام زایمان طبیعی وارائه روشهاي غیردارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره -4
سالمت مادران.

امایی وزایمان،بیمارستانهاي دوستدارمادر، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت راهنماي کشوري ارائه خدمات م-5
.بازنگري سوممادران

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

منابع جهت مطالعه بیشتر:

1-Gabee:obstetrics :normal and problem pregnancies. 5thed; churchill livingstone; An inprint of
elsivier: (last edition).

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

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

4-Danforths obstetrics &gynecology edited by James R.scoot(last 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


