
 بسمه تعالی 

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه  

 دانشکده پرستاری و مامايی   

 ۱۳۹۹- ۱۴۰۰سال تحصيلی      اول   ل نيمسا

هدف این درس ایجاد توانایی در دانشججو راا  نجخا ن نزااها م ائجاو  ش اشججسم  ئجری م رشانی ش ا  راری اخااد  انوادا در ان رار خااند    :درس هدف کلی

 The high risk)اوارد هسجججزجگ یج یا   در  اهرزجن هاوا  در یزشججج زا  اا روار     . کئجججگ هیجاهی در اوردرج   وجججود اجادر ش نوااد در اطا    ا

condition)تحقزق   کارراد خاایخد یاس ار  اب خی را تفجا ان قاد م  تاکزد را نرای  هام تئور  ها شاصول رلری یاس ار  یای  ا   واهد رود راا   . اادر شنوااد  در

 ش انوادا ها  هسزگ ی یا.  اا اادراندر اااقبن رهدان ی  

 

 

این درس ک  ناا  اوارد غزا طبزطی ش اوقطزن ها  هسزگ ی یا  در اااح  اخ لف رارشر  )حاال یم اایرانم رطد اا اایرانم نواادان شاشج     :شرح درس

 انوادا  نخا ن  نااایی ( ای راند ر  دانشجو خاصن ای دهد ک  را حضور خطال در هاوا  نرا  شراص  ها  اخ لف  داام م توانایی ها  الام را راا  رارسی ش 

اب خی را تدارزا یاس ار   را تشخزص دادام  هن ها    کئگ نرایخد ش اشجسم رالفط   شرالقوا سسان  در اوقطزن ها  رحاانی ر   وود اادر شنوااد در اطا    ا

 نواهد در اوقطزن ها   اد را انجام دهد.
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 یاس ار  را اساس خاایخد یاس اریاا ناح دهد
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صم دراان  م تشخزاشجسم هرااا را  ونایز  در ها راردار )هزپو خزبایخوژنری شا خسالم انطقاد  اخ شا دا   راشقی( را تطایف کخد.رل م رسوم شنشان  ها -7

 ش اااقب ها  یاس ار  ااروط  را توضزح دهد.

 ا  سالم اایع هاخزوتزک •

 توصزف کخد.را اساس خاایخد یاس ار  را را ذکا رسوم تشخزص شدراان ش اااقب ها  یاس ار    ( هزدرهاخزوس اشلز وهزدرهاخزوسیلی ا  سالم اایع هاخزوتزک)-8

 رزراریها  دا لی  ااحی در راردار   •

ش اااقب ها  یاس ار  ااروط ر  ها یک را تشایح   راتوضزح دهد   درحاال یهزپا تزاشوزدیئم شهزپوتزاشوزدیئم (-ا  سالم غدد هندشکاین)دیارن  شاداراکخ ال  -9

 .کخد

 را توضزح دهد. تاثزا هن را حاال ی شحاال ی را هن را تشایح کخد.  رزراریها  قلبی راشقی در حاال یرسوم شنحوا کخ ال  -10

 . سزج  س ( شتاثزا هن را حاال ی را تشایح نراید -تاالسری  - ا الورسس زک -کم  ونی خقاههن کم  ونی خززیولوژیک م انواع کم  ونزها.) -11

 اااقب ها  یاس ار  اب ی را نواهد ااروط ر  ها یک را توضزف نراید.هسم دش رزرار  س  را تشایح کادا ش ا  سالم ریو   -12

  م انفلوانزا م هپاتزن شیاشسیمیاشسیش  تبخالسز وا الوشیاشس م سا ج  م) توکئویسسرواشیاشسی شتاثزا هن را حاال ی را تشایح نراید. ش  انواع رزراریها  رفونی -13

 ( سوااک   -سفزلزس رفونن دس  اا ادرار - مایدا

 را ناح دهد.  اااقب ها  یاس ار  اناا را اساس خاایخد یاس ار هیاندیئزن در حاال ی را توضزح دادا ش  -13

 اااقب ها  یاس ار  اناا را اساس خاایخد یاس ار  را ناح دهد. ضار  ر  نجم در حاال ی را توضزح دادا ش -14

 

  خزن  سزگ ی یا شضطزن ها  ه •

 رسومم رشنها  تشخزصم دراان ش اااقب ها  یاس ار  اب خی را تشخزوها  یاس ار  را توضزح دهد.تطایف کادام  خد قلورا حاال ی چ -15

 را تطایف کادام رسومم رشنها  تشخزصم دراان ش اااقب ها  یاس ار  اب خی را تشخزوها  یاس ار  را توضزح دهد.  ABOشRhناساایار   -16 

 تشخزص دراان شتدارزا یاس ار  تشایح نراید. ا ا  خزن راراذکا رل  انواع رشنها   -17

 راراذکا رل  انواع رشنها  تشخزص دراان شتدارزا یاس ار  تشایح نراید. ااگ دا   رحری  خزن  -18

 اایرانها  هسزگ ی یا  •

 تشایح نراید.  را اساس خاایخد یاس ار   را یاس ار  اااقب ها  دراان شنشان  هامتشخزص ش راراذکا رل   اایران سایع  -19 

 تشایح نراید.  را را اساس خاایخد یاس ار   یاس ار  اااقب ها دراان شنشان  هامتشخزص ش اراذکا رل  ر(Dystocia)اایران اشج   -20

 تشایح نراید.  ا اساس خاایخد یاس ار  را ر   یاس ار  اااقب ها دراان شنشان  هامتشخزص ش اراذکا رل   رشاایران یس اا اورد)دیارس( اایران اشدرس  -21

 توصزف نراید. را را اساس خاایخد یاس ار  یاس ار  اااقب ها دراان شنشان  هامتشخزص ش اراذکا رل  ر یاریی کزئ  هب  -22

 توصزف نراید. را را اساس خاایخد یاس ار   یاس ار  اااقب ها دراان شنشان  هامتشخزص ش راذکا رل     را  یاشالیس رخد ناف -23

 اایرانها  ارزار اخد یا تها ری  •

را    را   روار  ش اااقب ها  یاس ار  قب  شرطداا رر    ,دالی  انجام    ,انواعش    تطایف کادارا    سزارین   -خورسپس ششاکزوم اایران را    - ایی ایاتوای  - القاء اایران  -24

 ناح دهد. تو   ر  کارراد خاایخد یاس ار  

 نواادان هسزگ ی یا  •

 ش اااقب ها  یاس ار  ااروط توضزح دهد. شاشخوام  نواادان نارس کم شان شدیارس را تطایف کادا -25

نواادم  -26 هرول زک  شیاتولوژیک  یاقان  ا  سالم  ش  خززیولوژیک  رل   رسوم  ذکا  ااروط رارا  یاس ار   یاس ار   اااقب ها   ها   تشخزص  ر   تو    )خ وتاایی  را 

 .توضزح دهدرا انی ش تطویض  ون( مدارشدرا

 را تشایح کخد. م ف ی در نوااداااقب ها  ااروط ر  هزپوتاای در نوااد شهزپو یلزئری ,راذکا رل  شرسوم -27

 توضزح دهد.را تو   ر  تشخزص ها  یاس ار  را سخدرم دیئ اس تخفئی در نوااد را را ذکا رل  مرسومم تشخزصم دراان شاااقب ها  یاس ار   -28

 کخد.     رجس الطر   انوادا نئبن ر  خااند ناهخجارم اادا هسزگ ی یا را توضزح دهدش نقش یاس ار در در ت بزق  انوادا را شضطزن  دید را تشایح -29

 در اورد احزا  نوااداقدااام الام را لزئن نراید. -30

 صداام اایرانی شروار  رطد اا اایران  •

م اح باس  فنم تا زا در  رع  هابولی اایع هاخزون  م یاریی ها  کانال اایرانمشارشن  ندن رحم   ,هراتوم  ,صداام شاردا ر  اادر در حزن اایران ) ونایزیها-31

 راتطایف کادا شرلنم رسوم شنشان  هامتشخزصمدراان شاااقب ها  یاس ار  در ها اورد را ناح دهد.(ندن رحم 

 صداام شاردا ر  نوااد  •

شنشان     -32 رسوم  شرلنم  کادا  تطایف  اغز (را  دا    اس خوان  رجر م ونایز   ساکئزدانئوممنجئ  ی  ر   رجر )سفالوهراتوممکایوم  شاردا  صدا  

 ناح دهد.   در ها اوردرا رااساس خاایخد یاس ار  ب ها  یاس ار   هامتشخزصمدراان شاااق

ا   صداام سزئ م روبی)خلج روگ صورتیم صدا  ر  روگ خانزکمهسزگ ر  نبج  رااشیی(راتطایف کادا شرلنم رسوم شنشان  هامتشخزصمدراان شاااقب ه -33

ناح دهد.  را رااساس خاایخد یاس ار  در ها اورد  یاس ار   

را را اساس تشخزص    س خوان تاقوامرااشم ران شدررخ  ی افو  ران را تطایف کادا شرلنم رسوم شنشان  هامتشخزصمدراان شاااقب ها  یاس ار نجئ  ی ا  -34

 در ها اورد  ناح دهد. یاس ار 

 روار  رطد اا اایران  •

 . تشایح کخدرا تو   ر  تشخزص یاس ار  را  هابولی ری  را راذکا رل  رسوم ش تدارزا یاس ار   ش تاشابوخلبزنتاشابوهابولی م -35



تخاسلی-36 دس  اا  یاس ار   سالپخژین م   PID)هندشا اینمرفون ها   شاااقب ها   هامتشخزصمدراان  شنشان   رسوم  شرلنم  کادا  تطایف  را  تشخزص (  ر   تو    را 

 در ها اورد را ناح دهد. یاس ار  

( را تطایف کادا شرلنم رسوم شنشان  هامتشخزصمدراان شاااقب ها  یاس ار  در ها  هرئ  یئ ان )ااس زنمرفونن یئ ان رفونن ا مم رفونن دس  اا ادرار م  -37

 اورد را ناح دهد. 

 توضزح دهد  )در اادان شانان(نااایی شرقزری را را ذکا انواع رل   -38

ش نقش یاس ار را در اراو   تدارزا دراانی لقاح اوخوری ش شکرک نارارشر  تجخولوژ  یزشاخ   در ناااییم نرا اسسم در رشنها  کرک رارشر  رشنها  تشخزوی -39

   اشاشرا ها  ضاشر  توضزح دهد.

  شونن را رلز  انان را تشایح کخد ش اااقب ها  یاس ار  ش ااوا  ها  الام را توصزف نراید.  -40

 

 (Self study).اخارع ر  رهدا دانشجو اسن اطاخی شیا  Hand out را از وان را دادن : ا الط  رطضی ا الگ تذکر

 

 .رش  تدریس ر  نج  سخخاانی م یاسش ش یاسخ ش رحثها  یاشهی در راس ا  رخاشین درسزری راند :روش تدريس

 شیدوو یاشژک ور  - شسای  کرک هاوانی : تخ   سفزد
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 حضور اخرم ش ر  اوقع در کسس- 1

 ناکن خطال در اباحث درسی -2

 ا الط  اخارع اطاخی ندا  -3

 اا حان در تاریخ اقار ش کئگ حداق  نراا تطززن نداناکن در  -4

 تا ر  ا ون ان لزئی ااتبط را ساخو  درس   -5

 

 :روش ارزشيابی

 %5فعاليت کالسی   -3         %5کوئيزهای کالسی   -2  %25امتحان ميان ترم   -1

 %60امتحان پايان ترم   -5                %5حضور و غياب    - 4
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مول هيداتيفرم  –حاملگی خارج رحم    -خونريزی های نيمه اول بارداری : سقط وانواع آن ۷/۷/۹۹ ۲  

جداشدن زودرس جفت  خونريزيهای نيمه دوم بارداری :جفت سرراهی و ۱۴/۷/۹۹ ۳  

اختالالت انعقادی منتشر داخل عروق  -مشکالت همراه با خونريزی در بارداری :هيپوفيبرينوِنمی ۲۱/۷/۹۹ ۴  
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ـبيماريهای ريوی )آسم وسل(  -انواع بيماريهای عفونی وويروسی وتاثير آن بر حاملگی ۱۹/۸/۹۹ ۸  

۹ ۲۶/۸/۹۹ 
زايمان زودرس وپارگی  زايمانهای آسيب پذير: -حاملگی چند قلو -ضربه به شکم –آپانديسيت در حاملگی 

کم وزن( - نوزاد نارس-کيسه آب وعوارض آن : )پروالپس بند ناف  

القاء زايمان  –زايمان ديررس  -زايمان مشکل)ديستوشی( -زايمان سريع ۳/۹/۹۹ ۱۰  

سزارين  -وميواک  زايمان با فورسپس و –اعمال جراحی ومامايی درزايمان: اپيزياتومی  ۱۰/۹/۹۹ ۱۱  
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ABO -بيماريهای هموليتيک در نوزاد   -يرقان 

آمبولی   -پارگی کانال زايمان –وارونه شدن رحم  -هماتوم –صدمات وارده به مادر در حين زايمان :خونريزی  ۲۴/۹/۹۹ ۱۳
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۱۵ ۸/۱۰/۹۹ 
  -قيمینازايی وع   -ماستيت عفونت ادراری  –آندومتريت  -عفونتها –عوارض بعد اززايمان: ترمبوآمبولی 

 خشونت بر عليه زنان 

 امتحان پايان ترم ۲۲/۱۰/۹۹ ۱۶
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