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  پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری و مامایی         دانشکده:

 69-69 اول: نیمسال  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                کارشناسی سوم ترم     حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

  واحد 5/2 تعداد واحد:    پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: نام واحد درسی

 داروشناسی و آموزش بیمار یش نیاز:پ    نظری د:نوع واح 

 0کالس شماره مکان برگزاری:   02 - 01 :ساعت  یکشنبه زمان برگزاري كالس: روز

                         کرمیدکتر  – قاسمیدکتر  : اساتید                        کرمیدکتر  مسئول درس:  نفر 10 تعداد دانشجویان:

 وزهای چهارشنبه ر ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 نوزادان، و مادران بهداشت مفاهيم اساس اين بر .است استوار اسالم موازين بر و سالم جامعه يک ريزي پي بر درس اين

 هاياستراتژي به توجه با اوليه بهداشتي مراقبتهاي ارائه در اولويت يک عنوان به زن سالمت و کودک، مادر فعاليت قلمرو

 مشکالت از پيشگيري و نوزادان و مادران سالمت ارتقاء و حفظ در تأمين، آموزش اهميت بهداشت، جهاني سازمان

 در دانشجويان فعاالنه حضور با درس اين .شوند مي داده شرح يائسگي و زايمان بارداري، ، بلوغ هاي دوره در موجود

 توانايي تا وآن ها فرصت مي دهد  به نوزاد و مادر زندگي عيطبي مراحل با آشنايي و عملي و نظري آموزش هاي حيطه

 و مسائل تشخيص و فرزند انتظار در خانواده کلي طور به و نوزاد و جنين مادر، سالمت ارزيابي براي را الزم هاي

 .رندگي کار به پرستاري تدابير انجام براي را خود هاي موختهآ مختلف هاي موقعيت در و نمايد آنها کسب مشکالت

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 کهنسالي تا نوجواني از جمعي و فردي بطور زنان سالمت بهبود به نسبت دانشجو فهم امکان ساختن فراهم 

 کهنسالي و يائسگي نوزادي، کودک، تولد حاملگي، بلوغ، همانند تکامل و رشد به مربوط مسائل بر تاکيد 

 مادر، با ارتباط در زايمان از بعد بالفاصله و زايمان مختلف مراحل رهبري و هدايت در الزم مهارتهاي کسب 

 نوزاد و جنين

 مذهبي و فرهنگي اجتماعي، مسائل گرفتن نظر در با خانواده و مادر به زايمان از پس بهداشت آموزش دادن 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 : گيران انتظار مي روددر پايان اين دوره از فرا

 نمايد بيان را نوزاد و مادر بهداشت کليات.  

 دهد توضيح را مثل توليد دستگاه فيزيولوژي و آناتومي. 

 دهد توضيح انرا مراقبتهاي و بلوغ . 

 دهد توضيح انرا مراقبتهاي و يائسگي . 

 دهد توضيح را جنين تکامل و رشد مراحل و لقاح. 

 ببرد نام ار بارداري هاي نشانه و عالئم . 

 کند بيان را بارداري دوران هاي مراقبت . 

 دهد توضيح را جنين سالمت ارزيابي روشهاي . 

 ببرد نام را ژنتيک مشاوره مهم موارد . 

 کند تعريف را آن بر مؤثر عوامل و طبيعي زايمان . 

 نمايد مقايسه هم با را زايمان درد کاهش دارويي غير و داروئي مختلف هاي روش. 

 کند بيان انرا پرستاري مداخالت و فيزيولوژيکي و فيزيکي تغييرات بورپريوم، دوران . 

 کند بيان را بارداري از پيشگيري و خانواده تنظيم مختلف هاي روش. 

 های تدریس:شیوه
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 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 -----------------یادگیری در حد تسلط و نقشه مفهومی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 جلساه هماان كالس، حضور در تأخیر تكرار صورت در و تذكر دادن صورت به كالس در حضور تأخیر نوبت یك 

 .دگرد می اعالم غیبت

 نمره كسر خواهد شد. 0/25 مجاز غیبت هر ازای در 

  .گردد می برخورد آموزشی مقررات مطابق مجاز حد از بیش غیبت صورت در 

  .باشد خاموش بایستی كالس در دانشجویان همراه تلفن 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره  2:  ارزشیابی مستمرنمره       4نمره      كار كالسی :  1حضور در كالس 

  نمره 11امتحان پایان ترم: 

 نوع آزمون

 -صااااااااحی  *جور كردنی              *ایچندگزینه       *پاسخ كوتاه   *  تشریحی

  غلط

 جلسه برگزار می شود. سه امتحان كوییز هر:  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 2112گلبان انتشارات . جهانی قاضی دكتربهرام ترجمه . ویلیامز زایمان و بارداری . همكاران و كانینگام  

 دنفورث زنان های بیماری و مامایی كتاب 

 نواك زنان ریهایبیما 

 حكیم نشر انتشارات .نوزادان و مادران بهداشت و پرستاری علی احمد اسدی نوقابی میترا، ذوالفقاری  
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 جدول درس بهداشت مادران و نوزادان:

 منبع / دانشجویاناستاد مربوط عنوان مطالب تاریخ 

 1ل فص دكتر كرمی پرستاری بهداشت مادر و نوزادکليات  2/7 1

2 11/2 
و  مراقبت های اوليه نوزاد پس از تولد

 تغذيه با شير مادر
 نوزادان آسیب پذیر دكتر قاسمی

 دكتر قاسمی شرح حال نوزادان و معاينه فيزيکي  21/7 3

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد و 

 نوزادان آسیب پذیر

 نوزادان آسیب پذیر دكتر قاسمی زردی نوزادی 11/7 4

9 7/8 

، آسيفکسي، آپنه HMDالت تنفسي) اختال

 (و احيا

 دكتر قاسمی

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد و 

 نوزادان آسیب پذیر

 2فصل  دكتر كرمی آناتومي و فيزيولوژی دستگاه تناسلي زن 14/8 9

 1فصل  دكتر كرمی لقاح و رشد جنيني  21/8 7

 4 فصل یدكتر كرم بارداری 2/9 8

  2فصل یدكتر كرم یمراقبت های باردار 12/9 6

 12 فصل یدكتر كرم بارداری های آسيب پذير 19/9 11

 11و  9فصل یدكتر كرم زايمان 21/9 11

 17 فصل یدكتر كرم زايمان های آسيب پذير 1/11 13

 11فصل یدكتر كرم بيماری های داخلي جراحي بارداری 11/11 14

  

 در محل مهارت های بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد.  22/7و   18/7: شنبه  سهكارگاه نوزادان در روزهای 

 در محل مهارت های بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد. 11/9و  7/11 شنبه سهكارگاه مادران در تاریخ های 


