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 :مقدمه

ساػتبی هغبلؼبت داًـجَیبى سا تـىیل هفبّین ًَیي دس هبهبیی وِ پیشٍ تحمیمبت ٍ پظٍّؾ ّبی هتؼذد ثذػت هی آیذ، ثبیذ 

دّذ. ّوچٌیي ثشای استمبء ػغح ػلوی ٍ افضایؾ ایي هْبستْب وِ ثِ ػالهت هبدساى ٍ وَدوبى هٌجش هی ؿَد ثبیذ تالؽ 

 .ّبی ٍیظُ ای دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ پظٍّؾ كَست پزیشد

  :هدف کلی

استمبء ػغح داًؾ فشاگیشاى پیشاهَى تىٌیه ّبی ًَیي اًجبم صایوبًْبی عجیؼی ٍ غیش عجیؼی ثب ّذف تبهیي ػالهت  -1

 هبدساى ٍ وبّؾ هَستبلیتی ٍ هَسثیذیتی.  

 مامایی و بهداشت باروریگروه آموزشی 

 Course Syllabus شناسنامه درس

 (2ها ي فًریتها در مامائی )های وًیه، جراحیمفاهیم ي پدیدٌ عىًان درس:

 518542 شمبرٌ درس:

 ػبػت( 51) ٍاحذ ػولی 1، ػبػت( 51) ٍاحذ ًظشی 3 عداد ياحد:ت  نظري و کارورزي :وًع درس

 4ن: تعداد داوشجًیب 3مامایی کارشناسی ارشد ترم  فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

                  1ًَیي هفبّین پیش ویبز یب َمسمبن:  دريس                        1401- 1402اول نیمسال ویمسبل تحصیلی:

 دکتر محبوبه والیانی مسئًل درس:                           10-12و چهار شنبه ها  8-10سه شنبه ها   زمبن: 

   ، دکتر نکویی، دکتر بیگی، دکتر صوابی و دکتر والیانیخانمها پیرهادي  مدرسیه:

      

      valiani@nm.mui.ac.ir03137927535 تلفه تمبس ي ایمیل مسئًل درس:

    www.nm.mui.ac.ir آدرس ایىتروتی: 

mailto:valiani@nm.mui.ac.ir
http://www.nm.mui.ac.ir/
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 .  وؼت هْبستْبی ػولی الصم ثشای هؼبیٌبت تـخیلی ٍ دسهبًی هبدس ٍ ًَصاد دس ایي دٍساى -2

  اهداف جسئی:

، فشاگیش دس هَسد سٍؿْبی جذیذ دس صهیٌِ اًجبم اًَاع صایوبًْبی ػبدی ٍ غیشػبدی اص جْت ووه ثِ تأهیي ػالهتثبال ثشدى ػغح داًؾ  -1

 ٍ ون وشدى هیضاى هشي ٍ هیش هبدس ٍ ًَصاد اًجبم هشالجت ّبی ٍیظُ

 -هَثش ثش هبدس ٍ جٌیي ػَاهل –وؼت اعالػبت وبهل دس صهیٌِ حبالت سٍحی هبدس ٍ ػَاسم هَثش ثش ون وشدى ٍ یب تـذیذ دسد صایوبى  -2

ػَاسم ٍاختالالت دٍساى صایوبى،  -اًجبم صایوبى هبدس ًیبصهٌذ ثِ خذهبت ٍ هشالجتْبی ٍیظُ ٍ اًجبم صایوبى ّوشاُ ثب جشاحیْبی وَچه

 عشق پیـگیشی ٍ فَسیتْبی پضؿىی آى. -فَسیتْبی هبهبئی

ثْذاؿت ٍ اكَل هشالجتْبی دٍساى ثؼذ اص صایوبى،  فشاّن آٍسدى فشكتْبی یبدگیشی جْت گؼتشؽ هؼلَهبت داًـجَیبى دس هَسد -3

ػَاهل هَثش دس ػالهت جؼوی سٍاًی ٍ اجتوبػی هبدس ٍ ًَصاد ٍ خبًَادُ دس ایي  -ؿیشدّی، ًبساحتْبی ٍػَاسم ًبؿی اص ایي دٍساى

 دٍساى.

ادُ ٍ وؼت تجبسة ػولی دس ثبال ثشدى ػغح داًؾ فشاگیش ٍ وبسثشد دػتَسات اػالم دس هَدس سٍؿْبی ًَیي ثْذاؿت ٍ تٌظین خبًَ -4

 ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای سٍؿْبی هختلف پیـگیشی اص حبهلگی ًبخَاػتِ.

آگبّی ٍ هْبست الصم ثشای هؼبیٌِ هبدساى ٍ ًَصاداى دس ایي دٍساى ٍتَاى تَجیِ فلؼفِ ٍ ًمؾ ایي هؼبیٌبت دس تـخیق ٍ تفْین اّویت  -5

 َصاداى ًیبصهٌذ ثِ هشالجتْبی ٍیظُ.تش ٍ ؿٌبخت هبدساى ٍ ًّبی پبئیيایي هؼبیٌبت ثِ سٍدُ

 

  اهداف رفتاری:

 الف: دس ثؼذ هشاحل صایوبى دس ؿشایظ هختلف

 داًـجَ دس پبیبى دٍسٓ آهَصؽ ایي دسع لبدس خَاّذ ثَد:

    تئَسیْب ٍ هىبًیؼن ؿشٍع اًمجبضبت، اًمجبضبت غیشعجیؼی صّذاى سا ثیبى ًوبیذ. -فیضیَلَطی اًمجبضبت سحن .1

 گبُ تٌبػلی سا تَضیح دّذ.ًبٌّجبسیْبی دػت  .2
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ػَاهل ثَجَد آٍسًذُ صجش جٌیي دس هشاحل هختلف صایوبى ثب روش ػلل، ػالئن، سٍؿْبی ًَیي تـخیق صجش جٌیٌی، پیـگیشی ٍ  .3

 فَسیتْبی پضؿىی)ػَاهل هشثَط ثِ هبدس، جٌیي ٍ جفت( سا ثیبى ًوبیذ.

ٍ ...  PH( ٍ تىٌَلَطی جذیذ دس تـخیق ٍ خَاًذى ًَاس آهٌیَػىغ، تؼییي Fetal Heart Monitoringسٍؽ اػتفبدُ اص دػتگبّْب ) .4

 ؿشح دّذ. 

( سا  Dystociaػلل، ػالئن ٍ ػَاسم دٍساى صایوبى، هىبًیؼن اًجبم صایوبى، عشق پیـگیشی فَسیتْبی پضؿىی دس صایوبًْبی هـىل )  .5

 روش ًوبیذ. ثِ ؿشح صیش:

 خشٍجی)اًمجبضبت سحن(دس اثش غیشعجیؼی ثَدى ًیشٍّبی  -

 دس اثش ًبٌّجبسیْبی پشصاًتبػیَى، پَصیـي ٍ ثضسگی آًَهبلی جٌیي. -

 دس اثش تٌگی لگي -

 دس اثش ًبٌّجبسیْبی دػتگبُ تٌبػلی -

 چٌذ للَئی -

 صایوبى ثب فَسػپغ ٍ ٍاویَم)اًَاع، هَاسد، ػذم هَاسد ٍ ػَاسم( سا ؿشح دّذ. -6

سا ؿشح  Fetal growthretardationاختالل سؿذ جٌیي -Postmaturityصایوبًْبی دیشسع -Prematurityصایوبًْبی صٍدسع -7

 دّذ.

 سا ثیبى ًوبیذ. Premature Rupture of Membrane P.R.O.M)عشص تـخیق، اداسُ، ًحَُ صایوبى پبسگی صٍدسع ویؼِ آة) -8

 كذهبت ٍاسدُ ثِ هجشای صایوبًی ثب روش ػلل، ػالئن، پیـگیشی ٍ دسهبى سا ثیبى ًوبیذ -9

 وِ ثب یه صایوبى عجیؼی هوىي اػت ّوشاُ ثبؿذ ؿبهل هَاسد صیش سا تَضیح دّذ:جشاحیْبیی   -11

اپی صیبتَهی)اًَاع، عشص تشهین، ػَاسم(، پبسگیْبی پشیٌِ)اًَاع، عشص تشهین، ػَاسم(، ّوبتَهْبی ٍ لٍٍَاطى ٍ تشهین آًْب، پبسگیْبی 

ى سحوی )حبد ٍ هضهي ثب ػلت، ػالئن، دسهبى(، ٍاطى ػشٍیىغ پبسگی صّذاى) اًَاع عشص تـخیق دسهبى(،وَساط،  اًَسػیَ

 ػضاسیي)تؼشیف، هَاسد، اًَاع، هَاد هوٌَع ٍ ػَاسم(.
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فَسیتْبی هبهبیی ؿبهل پبسگی صّذاى، ثشگـتگی صّذاى، ًوبیؾ ثٌذ ًبف ٍ ػمَط آى، آهجَلی هبیغ آهیٌَتیه سا ثِ تفىیه ؿشح  -11

 دّذ.  

 ... ثِ عَس وبهل تَضیح دّذ.  هَاسد اًتمبل خَى دس هبدس ٍ ًَصاد ٍ غیشُ -12

ثیَْؿی ٍ سآًیوبػیَى )سٍؿْبی هختلف صایوبى ثذٍى دسد(، فشاهَؿی، ثیذسدی ٍ ثیَْؿی دس هبهبیی، اًَاع داسٍّبی ضذدسد،  – 13

خبػی، ثیَْؿی دٌّذُ ّب ٍ اثشات آًْب، ثیحؼی اعشاف گلَی صّذاى، ثیحؼی پَدًذال ٍ پشیٌِ آل، ثلَن ؿشهگبّی ٍ هیبًذٍساُ، ثیحؼی ً

 اثشات داسٍّب ثش سٍی هبدس ٍ جٌیي)ػَاهل تشاتَطًیه( سا روش ًوبیذ.

 هـخلبت ًَاصد تبصُ هتَلذ ؿذُ ٍ هشالجتْبی هشثَعِ، ًحَُ ٍ هَاسد احیبی ًَصاد سا ثیبى ًوبیذ. -14

 سا دس جٌیي ٍ ًَصاد ؿشح دّذ. laborاثشات داسٍّبی هَسد هلشف هبدس دس  -15

 یوبى، ثْذاؿت ٍ تٌظین خبًَادُة: دس ثؼذ هشاحل ثؼذ اص صا

 داًـجَ دس پبیبى دٍسٓ آهَصؽ ایي دسع لبدس خَاّذ ثَد:

 ثْذاؿت ٍ هشالجتْبی دٍساى ثؼذ اص صایوبى سا ثیبى ًوبیذ. -1

ّب ٍ هجشای هشالجتْبی فَسی ثالفبكلِ ثؼذ اص صایوبى اص هبدس ٍ ًَصاد سا ؿشح دّذ وِ ؿبهل وٌتشل خًَشیضی، هؼبیٌِ وبهل جفت ٍ پشدُ -2

 ػبػت اٍل ثؼذ اص صایوبى هی ثبؿذ.  2صایوبًی، تَجِ ثِ ٍضغ ػوَهی هبدس ٍ ًَصاد تب 

 هٌفی ثِ ػول آٍسد ٍ ؿشح آى سا ثبصگَ ًوبیذ.   RHالذام همتضی دس هَسد هبدس    -3

هشالجتْبی دٍساى ًفبع ٍ فیضیَلَطی آى )سٍصّبی ثؼتش( سا وِ ؿبهل هؼبیٌبت ػوَهی هبدس ثَیظُ وٌتشل هیضاى تشؿحبت ٍ خًَشیضی  -4

 )لىَسُ(، پؼتبى ٍ تشؿح ؿیش، ٍضغ ادساسی ٍ اجبثت هضاج، ٍضغ پشیٌِ  ٍ غیشُ هی ثبؿذ ؿشح دّذ. 

گبُ تٌبػلی، ادساسی، پؼتبى، ؿَن ػفًَی( ثبلی هبًذى جفت دس صّذاى، ػَاسم دٍساى ًفبع ػفًَتْبی ثؼذ اص صایوبى )ػفًَتْبی دػت -5

 ثشگـتگی صّذاى، فلجیت ، تشهجَص ٍ آهجَلی سیِ، حبالت ٍ ػَاسم سٍاًی سا تَضیح دّذ. 

 ّبئی اص سٍؿْبی هختلف پیـگیشی )صى ٍ هشد( سا ثیبى ًوبیذ. تبصُ -6
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 ّبی ثْذاؿت ٍ تٌظین خبًَادُ سا ثبصگَ ًوبیذ.اّذاف ٍ اجشای ثشًبهًِمؾ هبهب ٍ خبًَادُ ٍ هشاوض ثْذاؿتی، دسهبًی دس پیـجشد  -7

 

 تدریس: اداره درس و  شیوه

تذسیغ هَضَػبت فَق ثِ سٍؽ ػخٌشاًی، سٍؽ حل هؼئلِ، تـىیل گشٍّْبی وَچه، ثحث، پشػؾ ٍ پبػخ، ًوبیـی، اسائِ وٌفشاًغ 

هش ثِ ووه تجْیضات ػوؼی ٍ ثلشی هٌبػت ٍ ثِ هٌظَس استمبء ٍ داًـجَیبى كَست هی گیشد. ایي ا یيداًـجَیی ثب ّوبٌّگی هذسػ

 ویفیت یبدگیشی اًجبم هی ؿَد. 

 ابسار مورد نیاز تدریس:

 white board pen , white boardدػتگبُ ٍیذئَ پشٍطوتَس ٍ اػالیذ، 

 

 :فراگیران انتظارات از و تکالیف

، اسائِ گشٍّی ٍ والػی، پبػخ ثِ ػئَاالت هذسعحضَس ثِ هَلغ دس والع، حضَس فؼبل دسوالع ٍ ؿشوت دس ثحثْبی  -

 ٍ عشح ػئَاالت هٌبػت ثشای دسن ثْتش هفبّین آهَصؿی ایي دسع. هغبلت اختلبف دادُ ؿذُ ثِ داًـجَیبى

 :ارزشیابی شیوه

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 شرکت و حضور فعال در فضاٌای مشارکتی 1

 و جلسات آوالیه آفالیه

%11 

تکالیف 2
 

ٌای حیه دوري )کوئیس، آزمونو 

ٌا و...(خودآزمون
* 

%21 

)در صورت برگساری کالش  در حیه تدریص 3

 ٌمسمان آوالیه(

- 

 01% آزمون پایان ترم 4

5   

 .دشو در نظر گرفته میجلسه حداقل یک فعالیت یادگیري  چهار به ازاي هر*

 

 :سیاست ها و قوانین درس
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صهبًجٌذی والع: جْت اسائِ وٌفشاًغ ّبی داًـجَیی، داًـجَیبى هَظف ّؼتٌذ اسائِ هجبحث وٌفشاًؼی عجك جذٍل  -1

تحمیمی دس صهیٌِ هَضَع وٌفشاًغ تْیِ ًوَدُ ٍ پغ اص اسائِ هَضَع وٌفشاًغ دس والع دسع  _حذالل ػِ همبلِ ػلوی 

َاى هٌبػت تحمیمی دس صهیٌِ )ثِ ووه وتبثْبی هٌجغ( ثِ اسائِ ایي ػِ تحمیك ثپشداصد. ػپغ ثب تحلیل ایي پظٍّؾ ّب، یه ػٌ

 هَضَع وٌفشاًغ ثب ووه ایي ػِ هغبلؼِ اسائِ ًوبیذ.

 هٌجغ هؼتجش ػلوی ٍ داًـگبّی ٍ ثشًبهِ پبٍسپَئیٌت  21تحَیل جضٍُ هىتَة هتَى اػتفبدُ ؿذُ دس وٌفشاًغ ثب حذالل  -2

 ، )عجك جَل صهبًجٌذی( تحَیل هتَى هىتَة دس تبسیخ اسائِ وٌفشاًغ -3

 غشح ؿذُ پیشاهَى وٌفشاًغ، پبػخ ثِ ػَاالت ه -4

 اداسُ والع دس صهبى وٌفشاًغ )تبسیخ دسج ؿذُ دس ثشًبهِ صهبًجٌذی( -5

 ؿشوت ػبیش داًـجَیبى دس ثحث ّبی گشٍّی پیشٍ هغبلؼبت دسػی -6

 تْیِ، تٌظین ٍ تحَیل حذالل دُ ػَال اص ّش وٌفشاًغ اسائِ ؿذُ ثِ ّوشاُ پبػخ ػَاالت -7

 

 ری:ضروری یادگیمحتواهای  منابع اصلی و

1- Williams Obstetrics 2018 

2- Maternity and Gynecologic Care 

3- High risk pregnancy 

4- Current Obstetrics & Gynecology 

5- The labor preparation (Simkin and Ancheta) 

 اكَل هْبستْبی ثبلیٌی )تشجوِ ٍاسًی( -6

(1399چاپ دوم ) هؼبیٌبت ٍاطیٌبل، لگٌی ٍ پَصیـي ّب -7  

 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

1- Maternity Care Nursing  

2- Myles Obstetrics 

3- Management of high risk pregnancy: an evidence-based approach 

 (1400) آواتومی لگه و پریىً  -4

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

www.cochranelibrary.com 

www.uptodate.com 

www.medscape.com 

http://www.cochranelibrary.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.medscape.com/
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 4144-4142اٍل : نیمسال تحصیلی             845812 شماره درس:  2هفاّین ًَیي عنوان درس: 

(                42-44ٍ چْارضٌثِ ) (5-44سِ ضٌثِ ) زمان: کارضٌاسی ارضذ هاهایی فراگیران:  هاهایی رشته تحصیلی:

        

 همسمان ي غیرهمسمان جديل زمان بىدی کالس درس

امکانات  *نحوه ارائه رئوس مطالب تاريخ جلسه

 مورد نیاز 

 مدرس

اختالالت سیستن اسکلتی ٍ حرکتی در تارداری ٍ  22/6/1441 1
 زایواى  

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی

توریي ّای تذًی دٍراى تارداری ٍ پس از زایواى  23/6/1441 2
  )آهادگی ترای زایواى(

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی

رٍش ّای کاّص درد زایواى )غیر دارٍیی، طة  29/6/1441 3
 هکول ٍ جایگسیي(

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی

رٍش ّای کاّص درد زایواى ٍ زایواى در آب  34/6/1441 4
(Water Birth) 

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی

 خاًن دکتر تیگی سامانه نوید حضَسی PROM زایواى زٍدرس ٍ 6/7/1441 5

 خاًن پیرّادی  سامانه نوید حضَسی زایواى دیررس 12/6/1441 6

 ،یاختالل ادرار ،یسیًفاس )خًَر یهراقثت ّا 19/7/1441 7
 ٍ ....( ٌِیپستاى، پر

 خاًن پیرّادی سامانه نوید حضَسی

عَارض دٍرُ ًفاس )عفًَتْای تٌاسلی، ادراری،  24/7/1441 8
 پستاى ٍ ....(

 خاًن پیرّادی سامانه نوید حضَسی

 خاًن دکتر ًکَیی سامانه نوید حضَسی  واىیپس از زا یعَارض رٍاًطٌاخت 26/7/1441 9

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی دیستَضی زایواى، تطخیص ٍ اًَاع دیستَضی ّا 27/7/1441 14

دیستَضی زایواى ٍ  ًقص پَزیطي ّای هٌاسة   3/8/1441 11
 هادر در درهاى آى

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی

 دکتر ٍالیاًی سامانه نوید حضَسی زایواى تا فَرسپس ٍ ٍاکیَم 4/8/1441 12

 دکتر ًکَیی خاًن سامانه نوید حضَسی اًتقال خَى در هادر ٍ ًَزاد 14/8/1441 13

ترکیثات خًَی ٍ هراقثت ّای هرتَط تِ  11/8/1441 14
 تراًسفَزیَى

 دکتر ًکَیی خاًن سامانه نوید حضَسی

 خاًن پیرّادی  سامانه نوید حضَسی VBACزایواى تِ رٍش سساریي،  17/8/1441 15

 صَاتیدکتر خاًن  سامانه نوید حضَسی ًَزاد غیر طثیعی ٍ ًارس، احیاء ًَزاد  18/8/1441 16

 صَاتیدکتر خاًن  سامانه نوید حضَسی تازُ ّای فرزًذآٍری سالن 24/8/1441 17

 )فعالیت داًطجَیی( خاًن پیرّادی سامانه نوید حضَسی  IUGRاختالل رضذ جٌیي ٍ    25/8/1441 18
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  عشح دسػی هٌبثغ اسائِ ؿذُ عجك سجَع*

 با ارائه تکالیف و پاسخ ها  دس پشػؾ ٍ پبػخ فؼبل ٍ ؿشوت اسائِ ؿذُ تىلیفاًجبم ** 

 

 
 
 
 

)فعالیت خاًن دکتر ًکَیی  سامانه نوید حضَسی هٌفی  Rhًاسازگاریْای خًَی ٍ  1/9/1441 19
 ( داًطجَیی

ًاٌّجاریْای دستگاُ تٌاسلی ٍ تاثیرات آى تر  2/9/1441 24
 ٍ زایواىتارداری 

 دکتر تیگی  خاًن سامانه نوید حضَسی

 ،یرحن، ترگطتگ ی)پارگ ییهاها یّا تیفَر 8/9/1441 21
 (کیَتیآهٌ عیها یپرٍالپس تٌذًاف، آهثَل

 خاًن دکتر تیگی  سامانه نوید حضَسی

پریٌِ، سرٍیکس ٍ صذهات کاًال زایواى ) 9/9/1441 22
 سرٍیکس ٍ رحن( ٍ اقذام درهاًی 

خاًن دکتر تیگی )فعالیت  سامانه نوید حضَسی
 داًطجَیی( 

 هذرسیي   اهتحاى پایاى ترم  


