
بسمٍ تعالی  

 

زاد اسالمی ياحد وجف آبادداوشکدٌ پرستاری ي مامايی  آداوشگاٌ 

 1401-1400تحصيلی سال ديمويمسال 

ایي درس تِ هٌظَر شٌاخت هَارد هرتَط تِ ،ترٍهادرتارداری،حاهلگی چٌذقل،اػتیاد درتارداری،حاهلگی درسٌیي تاال :مقدمٍ

 .اختالالت حجن هایغ آهٌیَى هیثاشذوRHناسازگاریٍپاییي،استفراؽ ّای ٍخین تارداری،دٍرُ ًفاس ٍػفًَتْای ًفاسی،

 

 :َدف کلی

کسة داًش کافی درهَرد تؼریف تشخیص،ادارُ ٍهراقثت ازهادرٍجٌیي درهَارد ،ترٍها ،حاهلگی چٌذقل،اػتیاددرتارداری،حاهلگی 

 .ٍاختالالت حجن هایغ آهٌیَى RHدرسٌیي تاالٍپاییي،استفراغْای ٍخین درتارداری ،دٍرُ ًفاس ٍػفًَتْای ًفاسی،ًاسازگاری 

 :رفتاریاَداف 

 :داًشجَ پس ازشرکت درجلسات درس تایذ قادرتاشذ 

 .ػلل ٍادارُ حاهلگی ّای چٌذ قل راتَضیح دّذ،ًحَُ تشکیل حاهلگی دٍقلَیی -1

 .اػتیاددرتارداری ٍػَاقة هادری ٍجٌیٌی ،چگًَگی پیشگیری ازػَارض راشرح دّذ-2

 .استفراؽ ٍخین تارداری ،ػلل ،ػَارض ٍادرارُ آى راتیاى کٌذ-3

 .اًَاع ترٍها درتارداری ٍ هراقثت ّای هرتَط تِ آى راتذاًذ-4

 .حاهلگی ّای درسٌیي تاال ٍپاییي ٍػَاقة آى راشرح دّذ- 5

 . تغییرات عثیؼی ٍغیرعثیؼی هرتَط تِ دٍرُ ًفاس راتَضیح دّذ- 6

 . تؼریف ،تشخیص ٍدرهاى ػفًَتْای ًفاسی راتذاًذ-7

 . ػَارض آى ،درهاى ٍاقذاهات الزم را شرح دّذRHًاسازگاری -8

 .اختالالت هرتَط تِ حجن هایغ آهٌیَى راتَضیح دّذ-9

 .اختالالت جفت را تَضیح دّذ-10

 :ريش تدريس

 .تصَرت سخٌراًی ٍپرسش ٍپاسخ هی تاشذ

 4تارداری ٍزایواى:وام درس 

 1:تعداد ياحد

 ًظری:وًع ياحد

 کارشٌاسی هاهایی: رشتٍ تحصيلیمقطع ي 

-1ٍ2ٍ3تارداری ٍزایواى : ياَمسمانپيشىياز دريس 

فیسیَپاتَلَشی -1ٍ2ٍ3فیسیَپاتَلَشی ٍتیواریْای داخلی 

 تیواریْای جراحی

 2578تلفه داخلی دفتر

 چْارشٌثِ:ساعات حضًر در دفتر

 فرزاًِ رحیوی : مدرس

Email: rahimi.farz@yahoo.com 

 داًشکذُ پرستاری ٍهاهایی : کالسمکان 

 چُارشىبٍ: ريز کالس 

 ( ّفتِ دٍم8)11:15-9:45:ساعت کالس 

 6/4/1401:تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 :فعاليتُای فراگيران

 حضَرهٌظن فؼال ٍتذٍى غیثت درکالس درس-1

 شرکت فؼاالًِ در هثاحث درس -2

 ارایِ هقاالت جذیذ درتارُ هَضَػات درس-3

 شرکت دراهتحاى پایاى ترم-4

 :ريش ارزشيابی

 ًور5/0ُکَییسٍپرسش درکالس -1

 ًور5/0ُحضَر ٍ غیاب- 2

  ًور1ُارایِ هقالِ هرتثظ تا هَضَػات درس -3

  ًور18ُاهتحاى پایاى ترم - 4

 1401-1400تحصيلی سال  ديمويمسال4جديل زماوبىدی درس بارداری يزايمان 

 رئًس مطالب تاريخ رديف

 ػلل ٍ ادارُ حاهلگیْای چٌذقل  1

 اختالالت جفت  2

 استفراؽ ٍخین تارداری،ػلل،ػَارض ٍادرارُ آى  3

اًَاع ترٍهادرتارداری ٍهراقثتْای هرتَط تِ آى، اػتیاددرتارداری ٍػَاقة هادری ٍجٌیٌی،چگًَگی   4

 پیشگیری ازػَارض

 حاهلگی ّای درسٌیي تاالٍپاییي ٍػَاقة آى  5

 تغییرات عثیؼی ٍغیرعثیؼی دٍرُ ًفاس  6

 تؼریف،تشخیص ٍدرهاى ػفًَتْای ًفاسی  7

 ٍاختالالت هرتَط تِ حجن هایغ آهٌیَىRHًاسازگاری   8

 

 :مىابع اصلی درس

 .1397جلذ دٍم ،- ترجوِ دکترهلک هٌصَراقصی.تارداری ٍزایواى ٍیلیاهس،کاًیٌگْام ٍّوکاراى -1

 درسٌاهِ هاهایی هیلس،هیلس،هارگارت اف آخریي چاج -2

 .هراقثتْای ادغام یافتِ سالهت هادراى،دٍجلذ،ٍزارت تْذاشت،دفترسالهت خاًَادُ،جوؼیت،ادارُ سالهت هادراى -3

راٌّوای کشَری اًجام زایواى عثیؼی ٍارائِ رٍشْای غیردارٍیی کاّش درد زایواى، ٍزارت تْذاشت،دفترسالهت خاًَادُ،جوؼیت،ادارُ  -4

 .سالهت هادراى

راٌّوای کشَری ارائِ خذهات هاهایی ٍزایواى،تیوارستاًْای دٍستذارهادر، ٍزارت تْذاشت،دفترسالهت خاًَادُ،جوؼیت،ادارُ سالهت  -5

 .هادراى،تازًگری سَم

 .سالهت زى ازهٌظری دیگر،رٍستا فیرٍزُ،هیٌَکذُ شیَا -6

 :مىابع جُت مطالعٍ 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 

 


