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 همذهِ:

هی هغبلؼبت داًؾجَیبى را تؾىیل  هغیزهفبّین ًَیي در هبهبیی وِ پیزٍ تحمیمبت ٍ پضٍّؼ ّبی هتؼذد ثذعت هی آیذ، 
وِ ثِ عالهت هبدراى ٍ وَدوبى هٌجز هی ؽَد ثبیذ  ی ثبلیٌی هبهبییارتمبء عغح ػلوی ٍ افشایؼ هْبرتْب ثِ هٌظَردّذ. 

ثبال ثزدى عغح داًؼ فزاگیز ٍ وبرثزد دعتَرات اعالم در لذا  .تالػ ّبی ٍیضُ ای در سهیٌِ آهَسػ ٍ پضٍّؼ فَرت پذیزد
ت لجل اس اسدٍاج، سهبى لمبح ٍ ثْذاؽت ٍ افَل هزالجتْبی دٍراى ثبرداری هی تَاًذ در جْت ووه ثِ تبهیي هَرد ثْذاؽ

 عالهت جغوی، رٍاًی ٍ اجتوبػی هبدر ٍ جٌیي ٍ ًَساد گیزد.

  :ّذف ولی

 هاهایی و بهذاشت باروریگروه آهوزشی 

 Course Syllabus شناسناهه درس

 (1) بارداری و زایمان و پدیده های وویه در مامایی عىًان درس:

 518503 شمبرٌ درس:

 ساعت( 51) واحد عملي 1، ساعت( 51) واحد نظري 3 عداد ياحد:ت  نظري و کارورزي :وًع درس

 8 تعداد داوشجًیبن: 2مامایی کارشناسی ارشد ترم  فراگیران )رشتٍ، مقطع، ترم(:

                   فیشیَپبتَلَصی در هبهبییپیش ویبز یب َمسمبن:  دريس         1400-1401 دوم نیمسال ویمسبل تحصیلی:

 دکتر محبوبه والیانی مسئًل درس:                                             8-10شنبه ها یک  زمبن: 

    والیانیدکتر و  دادخواه تهرانی، خانمها فهامی، ترابی، 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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هفبّین   ٍ ًَساداى، هفبّین جذیذ ثْذاؽت هبدراىلمبح ٍ ثبرداری، ثْذاؽت لجل اس اسدٍاج، ارتمبء عغح داًؼ فزاگیزاى پیزاهَى  -1

 پذری ٍ هبدری ٍ هغبئل ٍ هؾىالت اجتوبػی، رٍاًی هبدر ٍ افزاد خبًَادُ در اًتظبر فزسًذ ٍ ًمؼ هبهب در ایي سهیٌِ

 .  وغت هْبرتْبی ػولی السم ثزای هؼبیٌبت تؾخیقی ٍ درهبًی هبدر ٍ ًَساد در ایي دٍراى -2

 اّذاف جشئی: 

  ٍ در ثبرُ هفبّین پذری ٍ هبدریثْذاؽت لجل اس اسدٍاج را تَفیف ًوَدُ  -1

  در ثبرُ پذیذُ لمبح ٍ ثبرٍری تَضیح دادُ ٍ ػَاهل هَثز ثز رؽذ ٍ تىبهل جٌیيوغت اعالػبت وبهل  -2

 اًَاع رٍؽْبی ارسیبثی عالهت جٌیي تَضیح دادُ ٍ چگًَگی تؼییي عي جٌیي تَفیف  -3

 ّبی دٍراى ثبرداریالذاهبت السم در ٍیشیت ٍ هزالجتْبی دٍراى ثبرداری فزاّن آٍردى فزفتْبی یبدگیزی جْت  -4

ًمؼ آهَسػ در هزالجتْبی دٍراى ثبرداری ٍ تغذیِ ٍ توزیٌبت ٍرسؽی ٍ تىٌیىْبی در سهیٌِ  ثبال ثزدى عغح داًؼ فزاگیز  -5

 تٌفغی ٍ الهبس در دٍراى ثبرداری 

رٍؽْبی   ( ٍ ػلل ػالئن،EPهَل،  )عمظ، در ثبرُ ػلل خًَزیشیْبی عِ هبِّ اٍل ثبرداریآگبّی ٍ هْبرت السم  -6
 تؾخیقی ، ادارُ ٍدرهبى پیؾگیزی اس ایي ػَارك ٍ چگًَگی تؾخیـ افتزالی آًْب.

ػلل ٍ ػالئن، رٍؽْبی ٍ ػلل خًَزیشیْبی عِ هبِّ دٍم ٍ عَم ثبرداری )جفت عزراّی ٍ دوَلوبى( آگبّی اس  -7
 ًْب.تؾخیـ ادارُ ٍ درهبى، پیؾگیزی اس ایي ػَارك ٍ چگًَگی تؾخیـ افتزالی آ

  اهذاف رفتاری:

 الف: در بعذ هراحل زایواى در شرایط هختلف

 داًؾجَ در پبیبى دٍرٓ آهَسػ ایي درط لبدر خَاّذ ثَد:

 ثْذاؽت لجل اس اسدٍاج را تَفیف ًوَدُ ٍ در ثبرُ هفبّین پذری ٍ هبدری تَضیح دٌّذ. .1

 جٌیي را ثزؽوبرًذ.در ثبرُ پذیذُ لمبح ٍ ثبرٍری تَضیح دادُ ٍ ػَاهل هَثز ثز رؽذ ٍ تىبهل  .2

 در ثبرُ اًَاع رٍؽْبی ارسیبثی عالهت جٌیي تَضیح دادُ ٍ چگًَگی تؼییي عي جٌیي را تَفیف وٌٌذ. .3

 هزالجتْبی دٍراى ثبرداری را تؼزیف ًوَدُ ٍ در ثبرُ اّذاف آى تَضیح دٌّذ. .4

 .ّبی ثؼذی دٍراى ثبرداری تَضیح دٌّذدر ثبرُ الذاهبت السم در ٍیشیت اٍل ٍ ًیش ٍیشیت .5

ًمؼ آهَسػ در هزالجتْبی دٍراى ثبرداری را تَفیف ًوَدُ ٍ در ثبرُ تغذیِ ٍ توزیٌبت ٍرسؽی ٍ تىٌیىْبی تٌفغی  .6

 ٍ الهبس در دٍراى ثبرداری تَضیح دٌّذ.



3 
 

رٍؽْبی  ( ثِ عَر وبهل تَضیح دادُ ٍ ػلل ػالئن،EPهَل،  ػلل خًَزیشیْبی عِ هبِّ اٍل ثبرداری)عمظ، .7

    ثیبى ًوبیذ.ؾگیزی اس ایي ػَارك ٍ چگًَگی تؾخیـ افتزالی آًْب را تؾخیقی ، ادارُ ٍدرهبى پی

ػلل خًَزیشیْبی عِ هبِّ دٍم ٍ عَم ثبرداری )جفت عزراّی ٍ دوَلوبى( ثِ عَر وبهل تَضیح دادُ ػلل ٍ   .8

 تَضیح دّذ. ػالئن، رٍؽْبی تؾخیـ ادارُ ٍ درهبى، پیؾگیزی اس ایي ػَارك ٍ چگًَگی تؾخیـ افتزالی آًْب را

اعتفزاغْبی ؽذیذ دٍراى ثبرداری را تَفیف ًوَدُ ٍدر  ثبرُ ػلل ٍ ػَاهل ایجبد وٌٌذُ آى، ػالئن، رٍؽْبی  .9

 را ثیبى ًوبیذ. تؾخیـ، ادارُ ٍدرهبى ٍ پیؾگیزی اس ایي ػبرضِ در دٍراى ثبرداری

یف ًوَدُ ٍ در ثبرُ ( ، پلی ّیذراهیٌَط، دٍللَیی  ٍ چٌذ للَیی را تَفPIHفؾبر خَى المبء ؽذُ ثَعیلِ حبهلگی) .10

 ؽزح دّذ. ػالئن، رٍؽْبی تؾخیـ، ادارُ ٍ درهبى ٍ پیؾگیزی اس ایي ػَارك در دٍراى ثبرداری  ػلل ٍ ػَاهل ایجبد وٌٌذُ

هؾىالت حبفل اس ثبرداری در دٍراى ًَجَاًی ٍ عٌیي ثبال تَضیح دادُ ٍ چگًَگی ادارُ ٍ درهبى آى را تَفیف  .11
 وٌٌذ.

ػفًَی ٍ همبرثتی اس ًظز ػلل ٍ ػَاهل ایجبدوٌٌذُ، ػالئن، رٍؽْبی تؾخیـ،  یوبریْبی،ثبرداری ّوزاُ ثب اًَاع ث .12

 تَضیح دٌّذ.را ادارُ ٍ درهبى ٍ پیؾگیزی اس ایي هَارد ثِ عَر وبهل 

دیغتَؽی را تَفیف ًوَدُ ٍ در ثبرُ ثبرداری ّوزاُ ثب ػَارك ًبؽی اس ًبٌّجبریْبی لگي اعتخَاًی ٍ دعتگبُ  .13
 دٌّذ.تَلیذ هثل تَضیح 

 ب: در بعذ هراحل بعذ از زایواى، بهذاشت و تنظین خانواده

 داًؾجَ در پبیبى دٍرٓ آهَسػ ایي درط لبدر خَاّذ ثَد:

 ثْذاؽت ٍ هزالجتْبی دٍراى ثؼذ اس سایوبى را ثیبى ًوبیذ. -1

ّب هؼبیٌِ وبهل جفت ٍ پزدُهزالجتْبی فَری ثالفبفلِ ثؼذ اس سایوبى اس هبدر ٍ ًَساد را ؽزح دّذ وِ ؽبهل وٌتزل خًَزیشی،  -2

 عبػت اٍل ثؼذ اس سایوبى هی ثبؽذ.  2ٍ هجزای سایوبًی، تَجِ ثِ ٍضغ ػوَهی هبدر ٍ ًَساد تب 

 هٌفی ثِ ػول آٍرد ٍ ؽزح آى را ثبسگَ ًوبیذ.   RHالذام همتضی در هَرد هبدر    -3

وَهی هبدر ثَیضُ وٌتزل هیشاى تزؽحبت ٍ هزالجتْبی دٍراى ًفبط ٍ فیشیَلَصی آى )رٍسّبی ثغتز( را وِ ؽبهل هؼبیٌبت ػ -4

 خًَزیشی )لىَرُ(، پغتبى ٍ تزؽح ؽیز، ٍضغ ادراری ٍ اجبثت هشاج، ٍضغ پزیٌِ  ٍ غیزُ هی ثبؽذ ؽزح دّذ. 
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ػَارك دٍراى ًفبط ػفًَتْبی ثؼذ اس سایوبى )ػفًَتْبی دعتگبُ تٌبعلی، ادراری، پغتبى، ؽَن ػفًَی( ثبلی هبًذى جفت  -5

 سّذاى، فلجیت ، تزهجَس ٍ آهجَلی ریِ، حبالت ٍ ػَارك رٍاًی را تَضیح دّذ.  در سّذاى، ثزگؾتگی

 ّبئی اس رٍؽْبی هختلف پیؾگیزی )سى ٍ هزد( را ثیبى ًوبیذ. تبسُ -6

 ّبی ثْذاؽت ٍ تٌظین خبًَادُ را ثبسگَ ًوبیذ.ًمؼ هبهب ٍ خبًَادُ ٍ هزاوش ثْذاؽتی، درهبًی در پیؾجزد اّذاف ٍ اجزای ثزًبهِ -7

 تذریظ: دارُ درط ٍ ا ؽیَُ

تذریظ هَضَػبت فَق ثِ رٍػ عخٌزاًی، رٍػ حل هغئلِ، تؾىیل گزٍّْبی وَچه، ثحث، پزعؼ ٍ پبعخ، ًوبیؾی، 

ارائِ وٌفزاًظ داًؾجَیی ثب ّوبٌّگی هذرعیي ٍ داًؾجَیبى فَرت هی گیزد. ایي اهز ثِ ووه تجْیشات عوؼی ٍ ثقزی 

 بم هی ؽَد. هٌبعت ٍ ثِ هٌظَر ارتمبء ویفیت یبدگیزی اًج

 اثشار هَرد ًیبس تذریظ:

 white board pen , white boardدعتگبُ ٍیذئَ پزٍصوتَر ٍ اعالیذ، 

 :فزاگیزاى تىبلیف ٍ اًتظبرات اس

حضَر ثِ هَلغ در والط، حضَر فؼبل دروالط ٍ ؽزوت در ثحثْبی گزٍّی ٍ والعی، پبعخ ثِ عئَاالت  -

ٍ عزح عئَاالت هٌبعت ثزای درن ثْتز هفبّین آهَسؽی  داًؾجَیبى، ارائِ هغبلت اختقبؿ دادُ ؽذُ ثِ هذرط

 ایي درط.

 :ارسؽیبثی ؽیَُ

 ًوزُ ػٌَاى ارسؽیبثی ردیف
 10% والطؽزوت ٍ حضَر فؼبل در  1
 20% *ّب ٍ...(ّبی حیي دٍرُ )وَئیش، خَدآسهَىٍ آسهَى تىبلیف 2
 70% آسهَى پبیبى تزم 3

 .دؽَ در ًظز گزفتِ هیجلغِ حذالل یه فؼبلیت یبدگیزی  چْبر *ثِ اسای ّز

 :عیبعت ّب ٍ لَاًیي درط

داًؾجَ هَظف اعت ثِ گًَِ ای در والط آًالیي حبضز ؽَد وِ ّز سهبى اعتبد ثخَاّذ ثب اٍ هىبلوِ تقَیزی  -
 .داؽتِ ثبؽذ ؽزایظ ٍ پَؽؼ هٌبعت اٍ هبًغ اس ایي اهز ًگزدد

 دٍرثیي دعتگبُ ارتجبط خَد را در والط آًالیي تبهیي ًوبیذ.داًؾجَ هَظف اعت هیىزٍفي ٍ  -

 حضَر فؼبل داًؾجَ در والط آًالیي اس عزیك هؾبروت در پزعؼ ٍ پبعخ -
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 حضَر فؼبل داًؾجَ در والط آفالیي اس عزیك اًجبم تىبلیف هحَلِ -

 ثبؽذ.غیجت داًؾجَیبى در حذ هجبس آئیي ًبهِ غیجت هَرد لجَل هی -

گزدد. گَاّی پشؽه ٍ تأویذ پشؽه هؼتوذ داًؾگبُ وِ هٌجز ثِ ثغتزی ؽذى داًؾجَ هیغیجت در اثز ثیوبری  -
 لجَل اعت. هَرد

 تىبلیف هحَلِ عز هَلغ ثبیغتی ارائِ گزدد ٍ هغبلت ثِ فَرت هىتَة ثِ هغئَل درط تحَیل دادُ ؽَد. -

 ػذم حضَر ثوَلغ ٍ تزن والط خبرج اس سهبى همزر ثذٍى هجَس اعتبد درط هوٌَع اعت. -

  

 ضزٍری یبدگیزی:هحتَاّبی  هٌبثغ افلی ٍ

1- Williams Obstetrics 2018 (Williams obstetrics/F Gray Gunningam{etal} new York:Mc 

Graw-hill) 

2- Maternity and Gynecologic Care 

3- Current Obstetrics & Gynecology 

4- The labor preparation (Simkin and Ancheta) 

)ترجمو ًارنی( اصٌل ميارتيای بالینی -5  

(9911چاپ دًم معاینات ًاژینال، لگنی ً پٌزیشن ىا ) -6  

7- Maternaal fetal medicine/edited by: Robert k.creasy, philadephia Saunders,  

8- Protocols for high – risk pregnancies/edited by John T. Queenan, John C. Hobbins, 

Catherine Y. spong-4th ed- Malden, Mass: Blackwell pub, Latest edition      

9- Manual of high risk pregnancy and delivery/gilbert, Elizabeth steep. Stlouis: mosby, Latest 

edition      

10- Electronic fetal monitoring concepts and applications cydney Afriat medihan,Ellen kopel - 

philadephia /menihan. Latest edition      

11- Maternal- Newborn- Nursing, Mattson smith Elsevier sunders,  

12- Latest edition      

 مفید برای یادگیری بيتر: ً محتٌاىای منابع

1- Maternity Care Nursing  

2- Myles Obstetrics 

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

 پایگاىيای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

www.cochranelibrary.com 

www.uptodate.com 

www.medscape.com 

 400÷-1401دٍم : ًیوغبل تحقیلی             518542 ؽوبرُ درط:  1هفبّین ًَیي ػٌَاى درط: 

                 (10-8ؾٌجِ )یى سهبى: وبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی فزاگیزاى:  هبهبیی رؽتِ تحقیلی:

      

 

http://www.cochranelibrary.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.medscape.com/
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 هفبّین ًَیي یه وبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی جذٍل سهبى ثٌذی والط درط

 هذرط عبػت  ػٌَاى جلغِ تبریخ ردیف

 یىؾٌجِ 1
24/11/00 

 هؼزفی درط
 ثبرداری، هفبّین اس لجل هؾبٍرُ ٍ هزالجتْب

 هفبّین ٍ ًَساداى ٍ هبدراى ثْذاؽت جذیذ
  هبدری، پذری

خبًن  دوتز ٍالیبًی ٍ عزوبر 10-8
 تزاثی

 یىؾٌجِ 2
1/12/00 

 اجتوبػی، رٍاًی هؾىالت ٍ هغبئل ثب آؽٌبیی
 ایي سهیٌِ در هبهب ٍ ًمؼ خبًَادُ افزاد ٍ هبدر

 خبًن تزاثی عزوبر 10-8

 یىؾٌجِ 3
8/12/00 

 فیشیَپبتَلَصی ٍ ثبرٍری ٍ ثزلمبح هزٍری
 جٌیي ٍ جفت

 دوتز ٍالیبًی 10-8

 یىؾٌجِ 4
15/12/00 

 ثبرداری دٍراى فیشیَلَصیه ثزتغییزات هزٍری
 ثبرداری  تؾخیـ ٍ

 عزوبر خبًن دادخَاُ تْزاًی 10-8

 یىؾٌجِ 5
22/12/00 

 ٍ جٌیي تىبهل ٍ رؽذ ثز هَثز ػَاهل
 چٌذللَیی

 عزوبر خبًن دادخَاُ تْزاًی 10-8

 یىؾٌجِ 6
14/1/01 

 تؼبدل حبهلگی، ػذم ؽذیذ اعتفزاغْبی
 الىتزٍلیتْب ٍ هبیؼبت

 فْبهی خبًن عزوبر 10-8

 یىؾٌجِ 7
21/1/01 

 دوتز ٍالیبًی 8-10 ّیذرآهٌیَط ّیذرآهٌیَط، اٍلیگَ پلی

 یىؾٌجِ 8
28/1/01 

 عزوبر خبًن فْبهی 8-10 درهبًی اٍل ٍ وَرتبص ًیوِ خًَزیشیْبی

 یىؾٌجِ 9
4/2/01 

 عزوبر خبًن فْبهی 8-10 سایوبى اس ٍ ثؼذ ًیوِ دٍم خًَزیشثْبی

 یىؾٌجِ 10
11/2/01 

 عي تؼییي ٍ جٌیي عالهت ارسیبثی رٍؽْبی
 رحوی داخل جٌیي، هزي

 دوتز ٍالیبًی 10-8

 یىؾٌجِ 11
18/2/01 

 خبًن پیزّبدی  عزوبر 8-10 ثبال عٌیي ٍ ًَجَاًی دٍراى در ثبرداری

 یىؾٌجِ 12
25/2/01 

 دوتز ٍالیبًی 8-10 هبهبیی در عًََگزافی وبرثزد

 یىؾٌجِ 13
1/3/01 

 دوتز ٍالیبًی 8-10 )دارٍیی(  سایوبى درد وبّؼ رٍؽْبی

 یىؾٌجِ 14
8/3/01 

 دوتز ٍالیبًی 8-10 )غیز دارٍیی( سایوبى درد وبّؼ رٍؽْبی



7 
 

 یىؾٌجِ 15
15/3/01 

PIH  ٍ  عزخبًن خبًن فْبهی 8-10   ّیپٍَلویه ؽَن 

 یىؾٌجِ 16
22/3/01 

 آهَسػ ثز تبویذ ثب ثبرداری دٍراى هزالجتْبی
   ثبرداری در اػتیبد ٍ ثْذاؽت، تغذیِ

 ثب ّوبٌّگی اعتبد( -)تؼغیل

 عزوبر خبًن فْبهی 10-8

 ٍ داخلی ثیوبرّبی ثب ّوزاُ ثبرداری ثز هزٍری 29/3/01 17
 عیغتوْب )ػفًَی، همبرثتی، فذهبت جزاحی

   ٍ سایوبى( ثبرداری دٍراى در هختلف ی

 خبًن پیزّبدی عزوبر 10-8

 هذرعیي --- اهتحبى  18

 

 

  عزح درعی هٌبثغ ارائِ ؽذُ عجك رجَع*

 عبهبًِ ًَیذوالط ٍ ثب ارائِ تىبلیف ٍ پبعخ ّب در  در پزعؼ ٍ پبعخ فؼبل ٍ ؽزوت ارائِ ؽذُ تىلیفاًجبم ** 

 

 
 
 
 


