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سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند 

و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و 

کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سالم و 

ورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، د

هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و 

 ...نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم 

ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از 

انم دکتر گیتی سرکار خفاضل و اندیشمند اساتید 

به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده رحیمی 



را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال 

 .تشکر را دارم

تشکر و قدر دانی ویژه از  جناب آقای دکتر شهرام 

حبیب زاده که به عنوان استاد مشاور همواره  که 

 در نگارش این پایان نامه مرا یاری کردند.

 

 

 به مادر عزیزتر از جانم:تقدیم 

مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و 

 هستی دارمت دوست.

غمگسار جاودانی مادر است. چشم سار مهربانی 

 مادر است.



 در چگونه تا آموخت من به عالمانه که مادرم

 كه او به مینما تجربه را یستادگیا ،یزندگ عرصه

 وجودم و است عشق و یفداکار کران یب یایدر

 مهر همه میبرا وجودش و بود رنج همه شیابر

 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:

به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا 

 مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و .....

 پدرم راه تمام زندگیست

 پدرم دلخوشی همیشگیست

 تقدیم به همسر فداکارم

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و 

محیطی سرشار از سالمت و امنیت و  معرفت که

 آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است



همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور تالش ; 

آشنایی دارد و تالش راستین را می شناسد و عطر 

رویایی آن را استشمام می کند و مرا در راه 

 رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند ؛

ا در زندگی مان همو که حس تعهد و مسئولیت ر

تاللویی خدایی داده است ؛ این پایان نامه تقدیم 

 همسرم مهربانم می گردد

 

 برادرم به تقديم

 متحمل لیتحص طول در همواره که عزيز نيماي 

 با مواجهه در من  دوست و همراه و بود زحماتم

 باشد یم من یدلگرم هیما وجودش و مشکالت،
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بررسی اتيولوژي مرگ و مير در مادران باردار و عوامل خطر همراه با آن در استان اردبيل در طی سال 

 58تا  58هاي 

 چکیذُ

جش  رٍس تؼذ اس خاتوِ حاهلگی تِ ّز ػلتی تِ 24هزگ هادر در طَل دٍرُ حاهلگی یا در حیي سایواى ٍ تا  :و هدف مقدمه

ؽَد. هزگ ٍ هیز هادر تز احز  ( ًاؽی اس ػَارك تارداری ٍ سایواى هحغَب هیMaternal Mortalityحَادث، هزگ هادر )

ّای  ّا، کفایت ٍ کیفیت هزاقثت در جاهؼِ، دعتزعی تِ هزاقثت ػَارك تارداری ٍ سایواى، ًؾاًگزی حغاط اس ٍضؼیت سًاى

دٌّذُ اٍضاع اقتقادی ٍ اجتواػی ّز  گَیی تِ ًیاسّای جاهؼِ سًاى ٍ ًؾاى عالهتی، ظزفیت عیغتن ارایِ خذهات در پاعخ

دٌّذُ ٍضؼیت  اىّایی اعت کِ ًؾ تزیي ؽاخـ ػلت ػَارك تارداری ٍ سایواى اس هْن ای اعت. ّوچٌیي هزگ ٍ هیز تِ جاهؼِ

 تَعؼِ کؾَرّاعت. ایي هطالؼِ تا ّذف تزرعی اتیَلَصی هزگ ٍ هیز در هادراى تاردار اًجام ؽذ .

ّای  ؽٌاختی، ؽاخـ ؽذُ هزگ ٍ هیز هادر تاردار ؽاهل هؾخقات جوؼیت در ایي هطالؼِ هقطؼی اطالػات حثت :روش كار

اس ٍاحذ تْذاؽت خاًَادُ هؼاًٍت تْذاؽتی اعتاى اعتخزاج  5891تا  5831هزتَط تِ تارداری ٍ سایواى ٍ ػلت هزگ اس عال 

 ؽذ عپظ اطالػات هزتَطِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.

 38ٍجَد دارد. الثتِ در عالْای   91تا  31هَرد هزگ هادر تاردار در طی عالْای  89طثق ًتایج تذعت آهذُ اس هطالؼِ،  :نتايج

عال تَدُ اعت. اس ًظز هقطغ  22-51داهٌِ عٌی  عال تا 83± 5/3تیواراى  عٌی هیاًگیيهزگ هادر تاردار ٍجَد ًذاؽت.  92ٍ 

تیوار تیغت ٍ چْار عاػت تؼذ اس سایواى  54%( ٍ 1/4%(، یک تیوار در طَل سایواى )6/41تیوار در طَل تارداری ) 53فَت، 

%( اس 3/85ًفز ) NVD  ٍ43سایواى  %( اس هادراى4/43ًفز ) 55عاػت فَت ًوَدًذ.  42تیوار پظ اس  56( ٍ 8/83)%

%( در هؼزك خطز تَدًذ. در ایي هطالؼِ ًَع سایواى )عشاریي 23/89ًفز اس هادراى ) 85هادراى سایواى عشاریي داؽتٌذ ٍ ّوچٌیي 

 (، تؼذاد تارداری )تارداری ّای اٍل ٍ دٍم( ٍ ػَاهل خطز در دٍراى تارداری در ػلت هزگ ٍ هیز هادراى احز دارد.NVDیا 

تا تَجِ تِ تاال تَدى احزات عشاریي در هزگ ٍ هیز هادراى تاردار لذا پیؾٌْاد هیگزدد هادراى گزاهی را تِ سایواى  :نتيجه گيري

طثیؼی تذٍى درد تؾَیق کٌین تا اس هیشاى عشاریي کاعتِ ؽَد ٍ ّوچٌیي هادراى هیاًغال گزٍیذ تاال را تِ اعتفادُ اس رٍػ ّای ضذ 

ّای ضذ تارداری ٍ کاًذٍم ٍ ػذم تارداری تَفیِ کٌین تا اس هزگ ٍ هیز هادراى تاردار گزٍیذ تاال جلَگیزی  تارداری اس قثیل قزؿ

 ؽَد.

  : اتیَلَصی، هزگ ٍ هیز، تاردار، ػَاهل خطز، اردتیلكليد واژه ها

 
 


