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 زاد اسالمی واحد نجف آباددانشکده پرستاری و مامايی آدانشگاه 

 0199-0011سال تحصيلی دومل نيمسا

اعتیاد دربارداری،حاملگی درسنین باال ترومادربارداری،حاملگی چندقل،،مربوط به این درس به منظور شناخت موارد :مقدمه

 ختالالت حجم مایع آمنیون میباشد.اوRHناسازگاری،دوره نفاس وعفونتهای نفاسی،بارداری وخیم های استفراغ،وپایین

 

 :کلی هدف

 اعتیاددربارداری،حاملگیتروما ،حاملگی چندقل،،موارد تشخیص،اداره ومراقبت ازمادروجنین درتعریف کسب دانش کافی درمورد 

 حجم مایع آمنیون . واختالالتRH،ناسازگاری فونتهای نفاسیعدوره نفاس و،دربارداری  وخیم استفراغهای،باالوپایین درسنین

 :رفتاریاهداف 

 قادرباشد : دازشرکت درجلسات درس بایدانشجو پس 

 .علل واداره حاملگی های چند قل راتوضیح دهد،نحوه تشکیل حاملگی دوقلویی -1

 اعتیاددربارداری وعواقب مادری وجنینی ،چگونگی پیشگیری ازعوارض راشرح دهد.-2

 استفراغ وخیم بارداری ،علل ،عوارض وادراره آن رابیان کند.-3

 مربوط به آن رابداند. هایانواع تروما دربارداری و مراقبت -4

 حاملگی های درسنین باال وپایین وعواقب آن راشرح دهد. -5

 تغییرات طبیعی وغیرطبیعی مربوط به دوره نفاس راتوضیح دهد.  -6

 تعریف ،تشخیص ودرمان عفونتهای نفاسی رابداند. -7

 ات الزم را شرح دهد.عوارض آن ،درمان واقدام RHناسازگاری -8

 اختالالت مربوط به حجم مایع آمنیون راتوضیح دهد.-9

 اختالالت جفت را توضیح دهد.-11

 :روش تدريس

 .بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ می باشد

 4بارداری وزایماننام درس: 

 1تعداد واحد:

 نظرینوع واحد:

 کارشناسی ماماییرشته تحصيلی: مقطع و 

-3و2و1 نبارداری وزایما: ياهمزمانپيشنياز دروس 

فیزیوپاتولوژی -3و2و1فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی 

 بیماریهای جراحی

 8752تلفن داخلی دفتر

 شنبه ها سهساعات حضور در دفتر:

 فرزانه رحیمی:  مدرس

Email :rahimi.farz@yahoo.com 

 دانشکده پرستاری ومامایی:  کالسمکان 

 شنبه سهروز کالس : 

 (دومهفته  8)11:15-9:45ساعت کالس :

 08/0/99تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 فعاليتهای فراگيران:

 حضورمنظم فعال وبدون غیبت درکالس درس-1

 شرکت فعاالنه در مباحث درس -2

 درباره موضوعات درسارایه مقاالت جدید -3

 رکت درامتحان پایان ترمش-4

 :روش ارزشيابی

 نمره5/1وپرسش درکالس کوییز-1

 نمره5/1حضور و غیاب -2

 نمره 1ارایه مقاله مرتبط با موضوعات درس -3

 نمره 18امتحان پایان ترم  -4

 0011-0199سال تحصيلی دوم نيمسال0بارداری وزايمان  جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ رديف

1 14/2/1411  چندقل حاملگیهای اداره و علل 

2 21/2/1411  اختالالت جفت 

3 28/2/1411  آن وادراره بارداری،علل،عوارض وخیم استفراغ 

4 4/3/1411  وجنینی،چگونگی مادری وعواقب اعتیاددربارداری ،آن به مربوط ومراقبتهای ترومادربارداری انواع 

 ازعوارض پیشگیری

5 11/3/1411  آن وعواقب باالوپایین درسنین های حاملگی 

6 18/3/1411  دوره نفاستغییرات طبیعی وغیرطبیعی  

7 25/3/1411  نفاسی عفونتهای ودرمان تعریف،تشخیص 

8 1/4/1411  آمنیون مایع حجم به مربوط اختالالتوRHناسازگاری  

 

 منابع اصلی درس:

 .1397،دوم  جلد -بارداری وزایمان ویلیامز،کانینگهام وهمکاران.ترجمه دکترملک منصوراقصی -1

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

 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران،دوجلد،وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت مادران. -3

طبیعی وارائه روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره راهنمای کشوری انجام زایمان  -4

 سالمت مادران.

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

 مادران،بازنگری سوم.

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

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

1-Gabee:obstetrics :normal and problem pregnancies. 5thed; churchilllivingstone; An inprintof 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: 2018. 

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

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

New York:McGraw 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 rded,NewYork:Jones&Barlett. 

9-Essential of maternity Bobak. 

10-Carlson,Karen J.,StephaniaA.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 

 




