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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده: 

 99-97:اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  کارشناسی ترم چهارم پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

  2تعداد واحد:ونوزاد        پرستاری در اختالالت سالمت مادران: نام واحد درسی

 پرستاری بهداشت مادران ونوزادان یش نیاز:پ نظرید:نوع واح
 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:  11-8 :ساعت  چهارشنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 آستی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  پروین آستی مسئول درس: 54تعداد دانشجویان:

 11-11شنبه ویکشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

 ید()لطفا شرح ده شرح دوره:

ردازد پناین درس به بررسی علل و عوامل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداری و عالئم وروشهای تشخیص اینن عنوارض منی 

 یشگیری ، مراقبت و درمان و آموزش های الزم جهت مادران باردار مبتال به این عوارض تشریح گردیده است .پوچگونگی 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

یشگیری از عوارض پات ومشکالت جسمی وروانی خانواده در انتظار فرزند و آگاهی از اهمیت آموزش در بررسی شناخت احتیاج
 رستاریپرستاری ومراقبتهای اولیه بهداشت بر مبنای تشخیص پذیری مادر با توجه به کاربرد فرایند پوموارد آسیب 

 (داهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسی)بینابینی:اهداف 
 رستاری از آنها را شرح دهدپعوارض دوران بارداری و مراقبتهای  -1
 اعمال جراحی در مامایی را توضیح دهید -2

 رستاری را ذکر نماید.پزجر جنین و مراقبتهای  -3
 رستاری الزم را توضیح دهد .پو تدابیر  علل نازایی در زنان ومردان -4
 ن زایمان شرح دهد .مات وارده به مادر و جنین را در حی صد – 5

 . عوارض بعد از زایمان و مراقبتهای الزم را شرح دهد .6
 بیان نمایید.. پرستاری در بیماریهای داخلی وجراحی  در مادران بارداررا 7

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBLدگیری مبتنی بر تیم)یا  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -----------------*آموزشی فیلم )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2     .حضور بموقع در کالس1

 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4    .موبایل خودرا خاموش نماید3
 شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد.از 5

 وسایل کمک آموزشی:  

 وفیلم آموزشی موالژ  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد پروژكتور اسالید خته و گچت وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 03آزمون پایان ترم   نمره درصد03آزمون میان ترم 
 نمره درصد 11شركت فعال در كالس    نمره درصد 03انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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  غلط -صحیح جور كردنی     ایچندگزینه پاسخ كوتاه     تشریحی:نوع آزمون

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 چاپی:یسیمنابع انگل -

Maternal and child health care nursing 

2.Maternity nursing 
 اینترنتی

 www.pubmed 

www.daneshyar.net 

زنان  نیکانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز، ترجمه متخصص  -1منابع فارسی:

 چاپ نی.تهران،آخرییوماما
 چاپ نی. پرستاری بهداشت مادر و نوزاد . تهران . انتشارات بشری ،آخر ذوالفقاری ، میترا، نوقابی ، احمد علی -2

 نیلیفر گلوریا  ،تهران . انتشارات سالمی، آخر› شهوقی مهناز؛درسنامه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد .ترجمه:  -3

 چاپ

 چاپ نیپرستاری بهداشت مادر و نوزاد .،تهران . جامعه نگر، آخر ؛یکاشان یقمیربابه  ض-5
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

دوران  بارداری لیاوا  یخونریزیها 12/6/26 1  آستی 

اواخر دوران  بارداری  یخونریزیها 4/7 2  " 

اکالمپسی واکالمپسی پره 11/7 3  " 

بدخیم حاملگی استفراغ 12/7 4  " 

 "  و پروالپس بند نافزایمان ،اپی زیاتومی  القاء 16/7 5

آب وزایمان زود رس سهیزودرس ک یپارگ 1/8 9  " 

دیررس زایمان 11/8 7  " 

ی، مرگ داخل رحم ینیجن یپرده ها اختالالت 17/8 8  " 

سخت مانیزا 15/8 9  " 

نی، فورسپس و سزار ومیوک 1/2 11  " 

چند قلو یحاملگ 8/2 11  " 

تعطیل رسمی()یزیخونر  مانیبعد از زا عوارض 14/2 12  " 

عفونت - مانیبعد از زا عوارض 11/2 13  " 

یینازا 12/2 14  " 

یو جراح یداخل یهایماریب 6/11 15  " 

 " یو جراح یداخل یهایماریب ادامه 11/11 19

 


