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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 

 ( جلسه اول)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 کلیات بهداشت مادر و نوزاد :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب
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 47 :تعداد فراگيران 

 23.6.1400 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه                                                                               :اهداف کلی

 معرفی درس (1

 را بیان کند.  تعريف، اهداف، ضرورت، پیامدها و روند پرستاری مادران و نوزادان  . (2

 را توضیح دهد.  وظايف حرفه ای پرستار مادر و نوزادنظام های ارايه مراقبت، نقش و   . (3

 را بیان کند.  مفهوم خانواده و انواع آن، فرهنگ و جامعه و مراقبت خانواده محور . (4

 را توضیح دهد.  تئوری بحران، تئوری نقش و مراحل نقش مادری و پدری  . (5

 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 : ی شناختيحيطهالف( 

 )طبقه دانش(. پرستاری مادر و نوزاد را تعريف کند -1

 )طبقه دانش(. اهداف پرستاری مادر و نوزاد را شرح دهد -2

 )طبقه دانش(. ضرورت پرستاری مادر و نوزاد را توضیح دهد -3

 )طبقه دانش(.  پرستار مادر و نوزاد را شرح دهدنقش  -4

 .)طبقه فهمیدن(روند مراقبت پرستاری مادران و نوزادان را شرح دهد -5

 .)طبقه فهمیدن( .وظايف حرفه ای پرستار مادر و نوزاد را توضیح دهد -6

 . )طبقه فهمیدن( .مفهوم خانواده و انواع آن را شرح دهد -7

 .)طبقه فهمیدن(تئوری نقش را شرح دهد -8

 . )طبقه فهمیدن(تئوری بحران را شرح دهد -9

 .)طبقه تحلیل(مراحل پذيرش نقش مادری را توضیح دهد -10

 .)طبقه تحلیل(مراحل پذيرش نقش پدری را توضیح دهد -11

 )طبقه دانش(.دهد.  قش پرستار را پذيرش نقش والدی زن و مرد توضیحن -12

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (1
 فراگیر خانواده خود را با توجه به انواع خانواده ها شرح و بسط دهد.  (2
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  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 توانا باشد.در گروه برای ابراز عقیده  (3
 راهکارهای موجود برای غلبه بحران را در يک خانواده اجرا کند. یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (4

 

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست وسايل آموزشي مپيش بيني فضا و 

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :مورد انتظار فراگيران  رفتار ورودی

 آشنا باشند.  ..............خانواده..........های با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند. ..................... مدل های خانوادهانواع ..................... با 2

 آشنا باشند.  .................... غلبه بر بحرانهای ..........مکانیسم . با 3

 آشنا باشند. ................ پدر شدن و مادر شدنهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را ..........................خانواده هسته ای ................. های ويژگی از برخی (1

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با  را ......تکنیک های غلبه بر بحرانمورد .... چند (2

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  ..................مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزادمتغیرهای .. (3

 ساعت   2 :)دقیقه( زمان                                                                                                     :ارائه درس

 دقیقه  20 :)دقیقه(  زمان                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  :)دقیقه( زمان         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  :)دقیقه( زمان         :فراگيران ليف اتک

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (1

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (2

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (3

4) . 
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 (جلسه چهارم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 سالمت زن   :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب
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 47 :تعداد فراگيران 

 99.12.5 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 تعريف سالمت، سالمت زن، نظر اسالم نسبت به زن -1

 نقش زن در جامعه -2

 قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی بلوغ اولین قاعدگی، عوامل موثر بر شروع اولین  -3

 سندرم پیش از يائسگی؛ يائسگی و عوامل موثر بر آن، عوارض يائسگی  -4

 تدابیر پرستاری در يائسگی -5

 تغذيه در دوران يائسگی   -6

 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 شناختي ی حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(.  تعريف سالمت، سالمت زن، نظر اسالم نسبت به زن را بیان کند. -1

 .)طبقه فهمیدن(نقش زن در جامعه را توضیح دهد.  -2

 )طبقه دانش(. بلوغ اولین قاعدگی، عوامل موثر بر شروع اولین قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی را بیان کند. -3

 .)طبقه فهمیدن(عوامل موثر بر آن، عوارض يائسگی را توضیح دهدسندرم پیش از يائسگی؛ يائسگی و  -4

 . (به کار بستن)طبقه  تدابیر پرستاری در يائسگی را شرح دهد -5

 . )طبقه تحلیل( تغذيه در دوران يائسگی را توضیح دهد. -6

 )طبقه دانش(.  مشکالت نوجوانان در بلوغ زودرس را شرح دهد -7

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (5
 دهد.  نقش زنان را در جامعه خود بسطفراگیر  (6

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (7
 اجرا کند. مراقبت های پرستاری را در مورد يک نفر خانم در سن يائسگی یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (8

9)  

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست بيني فضا و وسايل آموزشي مپيش 

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 
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 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  زنان..........های با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   مشکالت زنان در بلوغ و يائسگی انواع ..................... با 2

 آشنا باشند.  مراقبت در دوران يائسگیهای ..........مکانیسم . با 3

 آشنا باشند. ................ بلوغ و بلوغ زودرسهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را .................خانواده هسته ای.......................... های ويژگی از برخی (4

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با  را مورد ....تکنیک های غلبه بر بحران...... چند (5

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزاد.................. (6

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (5

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (6

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (7

8) . 
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 (جلسه هفتم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 بارداری   :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب
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 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 6/ 30 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 اهداف مراقبت های دوران بارداری  -1

 عالیم و نشانه های بارداری و تخمین زمان تولد   -2

 اولیه با مادر باردار  مالقات -3

 مصاحبه، معاينات فیزيکی و تست های آزمايشگاهی -4

 های پیگیری مادر باردار مالقات  -5

 مصاحبه، معاينات فیزيکی و تست های آزمايشگاهی -6

 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(. داهداف مراقبت های دوران بارداری را شرح ده -1

 (. فهمیدن)طبقه هدفوايد مراقبت های دوران بارداری را توضیح د -2

  .)طبقه دانش(. و نشانه های فرضی، احتمالی و قطعی بارداری را تشخیص دهد عاليم -3

  (.ترکیب)طبقه زمان تولد را تخمین بزند -4

 (. به کاربستن)طبقه دالگوی انجام مصاحبه در مالقات اولیه با مادر باردار را شرح ده -5

 (.فهمیدن)طبقه دمعاينات فیزيکی ضروری در مالقات اولیه با مادر باردار را توضیح ده -6

 (.تحلیل)طبقه دتست های آزمايشگاهی ضروری در مالقات اولیه با مادر باردار را مشخص کن- -7

 (.فهمیدن)طبقه های پیگیری با مادر باردار را شرح دهد القاتالگوی انجام مصاحبه در م -8

 . دن(طبقه فهمی معاينات فیزيکی ضروری در مالقات های پیگیری با مادر باردار را توضیح دهد -9

 (.تحلیل)طبقه  .های پیگیری با مادر باردار را مشخص کند القاتتست های آزمايشگاهی ضروری در م -10

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (10
 فراگیر قادر باشد مراقبت های پرستاری از يک خانم باردار را اجرا کند.  (11

  حرکتيی رواني حيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (12
 سن حاملگی را در يک خانم باردار تشخیص دهد. یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (13

 معاينات آزمايشگاهی درمورد يک خانم باردار را شرح دهد. (14
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 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  بارداری در زنانهای با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   بارداری انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  بارداری های ..........مراقبت در دوران مکانیسم . با 3

 آشنا باشند.  زايمان فیزيولوژيک و زايمان مشکل دارهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟ بیان را بارداری .................  های ويژگی از برخی (7

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با را مراقبت در بارداری مورد .... چند (8

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  بارداری تعیین سن حاملگی و آزمايشات مادر در دوران متغیرهای .. (9

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (9

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (10

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (11

12) . 
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 (جلسه دهم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 دوره پس از زايمان :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب
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 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 7/ 1 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

   تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم های مختلف بدن مادر در دوران پس از زايمانآشنايی 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(. د تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم تناسلی و ساختارهای مرتبط با آن را شرح ده -1

 )طبقه فهمیدن(.د تغییرات فیزيولوژيک سیستم آندوکرين را توضیح ده -2

 )طبقه فهمیدن(. دتغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم ادراری را شرح ده -3

 )طبقه فهمیدن(.ا شرح دهدروده ای ر  -تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم معدی  -4

 )طبقه فهمیدن(. د تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک پستان ها را توضیح ده -5

 )طبقه فهمیدن(.دعروقی را شرح ده -تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم قلبی  -6

 )طبقه فهمیدن(.دتغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم نورولوژيک را توضیح ده -7

 )طبقه فهمیدن(.  .تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم پوششی را توضیح دهد -8

 (. )طبقه فهمیدن .تغییرات آناتومیک و فیزيولوژيک سیستم ايمنی را شرح دهد -9

 

 گرشي، عاطفي ی نحيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (15

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (16
 فراگیر مراقبت های زنان پس از زايمان را اجرا کند. (17
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 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  ..........زنانهای با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   بارداری انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  بارداریهای ..........مراقبت در دوران مکانیسم . با 3

 آشنا باشند. ................ بارداری های .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را .................خانواده هسته ای.......................... های ويژگی از برخی (10

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با  را مورد ....تکنیک های غلبه بر بحران...... چند (11

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزاد..................متغیرهای ..مراقبت و  (12

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (13

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (14

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (15

16) . 
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 (جلسه يازدهم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 مر اقبت های پس از زايمان :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 7/ 9 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 نیازهای فیزيکی مادر در دوران پس از زايمان  

 نیازهای سايکولوژيک مادر در دوران پس از زايمان  

 آموزش زمان ترخیص 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 دانش(. )طبقه بررسی های فیزيکی ضروری در حین مرحله چهارم زايمان را توضیح دهد

 )طبقه تحلیل(.هدهای آزمايشگاهی روتین پس از زايمان را شرح د تست .

 د)طبقه دانش(.معیارهای ترخیص مادر را شرح ده

  )طبقه فهمیدن(.راهکارهای پیشگیری از عفونت در مادر را شرح دهد

 )طبقه فهمیدن(. .راهکارهای پیشگیری از خونريزی بیش از حد در مادر را شرح دهد-

  )طبقه ترکیب(.ای مناسب برای بهبود راحتی، استراحت، راه رفتن و ورزش مادر را پس از زايمان توضیح دهدروش ه-

  )طبقه دانش(.راهکارهای مناسب برای بهبود تغذيه نوزاد با پستان را شرح دهد

 )طبقه دانش(.  .راهکارهای مناسب برای بهبود الگوی طبیعی روده و مثانه مادر پس از زايمان را توضیح دهد-

 )طبقه به کار بستن(. راهکارهای مناسب برای بهبود تغذيه مادر پس از زايمان را توضیح دهد -

شناختی سخنرانی، پرسش و پاسخ ديتا پروژکتور اسالید   .اقدامات ضروری در جهت ارتقای سالمت مادر برای بارداری های بعدی را توضیح دهد-

 همیدن(. )طبقه ف پرسش شفاهی، امتحان پايانی 

 )طبقه دانش(.نیازهای روانی مادر را در دوران پس از زايمان نام ببرد-

 )طبقه دانش(.اقدامات مناسب جهت تأمین نیازهای روانی مادر پس از زايمان را شرح دهد-

  تحلیل(.)طبقه آموزش های الزم در جهت شروع مجدد فعالیت جنسی پس از زايمان و پیشگیری از بارداری را شرح دهد-

 )طبقه ترکیب(.  .آموزش های الزم در جهت معاينات روتین مادر و کودک پس از زايمان را توضیح دهد-

د)طبقه  اهداف مراقبت های دوران بارداری را شرح ده.آموزش های الزم در جهت داروهای تجويز شده به مادر در دوران پس از زايمان را شرح دهد-

 دانش(.
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 عاطفي ی نگرشي، حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (18
 فراگیر مراقبت های رنان در دوره نفاس را توضیح می دهد.  (19

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (20
 اجرا کند. دوره نفاسمراقبت های پرستاری را در مورد يک نفر خانم در  یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (21

 

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  ..........زنانهای با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   بارداری انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  نفاسهای ..........مراقبت در دوران يمکانیسم . با 3

 آشنا باشند. ................ نفاس و دوران شیردهیهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را دوره نفاس................. های ويژگی از برخی (13

 ببريد؟ نام ايدخوانده تاکنون که مطالبی به توجه با را مراقبت در دوره نفاس مورد .... چند (14

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  در دوره نفاس متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار  (15

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (17

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (18

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (19

20) . 
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 ( جلسه دوازدهم )  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

بیماری های قلبی عروقی در  :اين جلسهموضوع 

 بارداری

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 7/ 16 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 سوفل سیستولیک

 ادم حاملگی

 افزایش حرکات تنفسی 

  تشخیص اشتباه بیماری های قلبی 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(. تغییرات فیزيولوژيک قلب در دوران بارداری را بیان کند  -1

 (.فهمیدن )طبقهافزايش حرکات تنفسی در دوران بارداری را شرح دهد  -2

 (. به کار بستن)طبقه  سوفل سیستولیک را توضیح دهد -3

 (.تحلیل)طبقه تاثیرات بیماری قلبی بر بارداری را شرح دهد -4

 (.تحلیل)طبقه تاثیرات بارداری بر بیماری قلبی را شرح دهد  -5

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (22
 فراگیر نقش زنان را در جامعه خود بسط دهد.  (23

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (24
 مراقبت های پرستاری را در مورد يک نفر خانم در سن يائسگی اجرا کند. یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (25

26)  

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. کالس به 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:
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 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  بیماری های قلبی .......... های با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   قلبی در بارداری انواع ....................مشکالت . با 2

 آشنا باشند.  بیماران قلبی در حاملگی های ..........مراقبت در مکانیسم . با 3

 آشنا باشند. ................ فیزيولوژيک و غیر فیزيولوژيک قلبیهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را بیماری های قلبی .................  های ويژگی از برخی (16

 ببريد؟ نام ايدخوانده تاکنون که  مطالبی به توجه با را مراقبت در بیماران قلبی در حاملگیمورد ....تکنیک های  چند (17

 

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  )دقیقه(:زمان          :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (21

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (22

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (23

24) . 
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 ( سيزدهم جلسه )  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 بیماری های عفونی در بارداری :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 7/ 23 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 بیماری سل را در بارداری توضیح دهد.

 توکسوپالسموز را شرح دهد. 

    بارداری شرح دهد.آبله مرغان را در 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(.اهداف کنترل بیماری های عفونی در بارداری را شرح دهد -11

 (.تحلیل )طبقه تاثیر بیماری های عفونی بر جنین و زايمان را شرح دهد -12

 (.فهمیدن)طبقه  توکسوپالسموز را در حاملگی شرح دهد -13

 (. فهمیدن)طبقه عوارض بروز آبله مرغان در حاملگی را توضیح دهد  -14

 (. به کار بستن)طبقه نحوه کنترل سل در حاملگی را توضیح دهد  -15

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (27
 کنترل بیماری های عفونی بر پیامدهای حاملگی را در جامعه خود شرح دهد. فراگیر نقش  (28

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (29
 اجرا کند. دوران بارداری را در مورد يک نفر خانم در  در کنترل عفونت مراقبت های پرستاری  یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (30

31)  

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی
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 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  ..........زنانهای با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   بارداری انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  بارداریهای ..........مراقبت در دوران مکانیسم . با 3

 آشنا باشند.  کنترل عفونت های .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را بارداری بدون عفونت .................  های ويژگی از برخی (18

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با را ......کنترل عفونت مورد ....تکنیک های  چند (19

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزاد.................. (20

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (25

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (26

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (27

28) . 
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 ( جلسه چهاردهم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 وضعیت های آسیب پذير جنین :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 7/ 30 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 حاملگی چند قلويی

 چسبیدگی جنین ها 

 ايزوايمنوزاسیون

  

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 (. فهمیدن)طبقه مراقبت های ويژه حاملگی چند قلو را بیان کند -1

 (. فهمیدن)طبقه وضعیت های چسبیده بودن جنین را شرح دهد -2

 (.فهمیدن )طبقه ناسازگاری گروه های خونی را در حاملگی شرح دهد -3

 (. فهمیدن)طبقه  را در حاملگی توضیح دهد RHناسازگاری  -4

 (.فهمیدن )طبقه های کنترل عوارض ايزوايمنوزاسیون را بیان کند راه -5

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (32

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 توانا باشد.برای ابراز عقیده در گروه  (33
 اجرا کند. جنین مشکل دارمراقبت های پرستاری را در مورد يک  یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (34

35)  

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 باشد. کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:
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 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.   جنین آسیب پذير ..........های برخی از ويژگی با  .1

 آشنا باشند.     تولد جنین آسیب پذير انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  جنین آسیب پذير های ..........مراقبت  مکانیسم . با 3

 آشنا باشند.  مدل های مختلف چسبیده بودن جنین ها های .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟  بیان را .................خانواده هسته ای.......................... های ويژگی از برخی (21

 ببريد؟ نام ايدخوانده  تاکنون که مطالبی به توجه با  را مورد ....تکنیک های غلبه بر بحران...... چند (22

 کنید و مثال بزنید؟  را تعريف متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزاد.................. (23

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (29

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (30

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (31

32) . 
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 (جلسه پانزدهم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 بارداری های آسیب پذير  :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 8/ 7 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 اراحتی های مرتبط با سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری  ن .1

 فیزيولوژی ايجاد ناراحتی های مرتبط با بارداری در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری  .2

 آموزش مراقبت از خود در رابطه با ناراحتی های مرتبط با بارداری در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری .3

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(.ناراحتی های مرتبط با سه ماهه اول بارداری را نام ببر .1

 (.فهمیدن)طبقه فیزيولوژی ايجاد ناراحتی های سه ماهه اول بارداری را توضیح دهد- .2

 (. ترکیب)طبقه  را شرح دهدراهکارهای مناسب در جهت بهبود و تسکین ناراحتی های سه ماهه اول بارداری - .3

 (. به کار بستن)طبقه ناراحتی های مرتبط با سه ماهه دوم بارداری را نام ببرد- .4

 (.فهمیدن)طبقه فیزيولوژی ايجاد ناراحتی های سه ماهه دوم بارداری را توضیح دهد- .5

 )طبقه دانش(.راهکارهای مناسب در جهت بهبود و تسکین ناراحتی های سه ماهه دوم بارداری را شرح دهد .6

 (. تحلیل)طبقه ناراحتی های مرتبط با سه ماهه سوم بارداری را نام ببرد .7

 )طبقه دانش(.فیزيولوژی ايجاد ناراحتی های سه ماهه سوم بارداری را توضیح دهد، - .8

 (. فهمیدن)طبقه راهکارهای مناسب در جهت بهبود و تسکین ناراحتی های سه ماهه سوم بارداری را شرح دهد .9

 )طبقه دانش(. دمراقبت های دوران بارداری را شرح ده اهداف .10

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (36
 زنان را در جامعه خود بسط دهد. مراقبت های  فراگیر نقش  (37

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (38
 اجرا کند. بارداری مراقبت های پرستاری را در مورد يک نفر خانم در  یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (39

40)  
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 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:

                    

 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  ..........زنانهای ويژگی با برخی از  .1

 آشنا باشند.   بارداری انواع ....................مشکالت زنان در . با 2

 آشنا باشند.  بارداریهای ..........مراقبت در دوران مکانیسم . با 3

 آشنا باشند.  فیزيولوژيک و غیر فیزيولوژيکهای .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟ بیان را بارداری .................  های ويژگی از برخی (24

 ببريد؟ نام ايدخوانده تاکنون که  مطالبی به توجه با را ......بارداری بدون مشکلکنترل مورد .... چند (25

 را تعريف کنید و مثال بزنید؟  پرستار در دوران بارداری متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای  (26

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  زمان )دقیقه(:         :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (33

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (34

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (35

36) . 
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 (جلسه شانزدهم)  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 مشخصات کلي

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  :عنوان درس

 2تنظیم خانواده :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 داروشناسی و آموزش به بیمار  :پيش نياز

 ساعت  3 :مدت جلسه

دانشجويان پرستاری ترم   :گروه مخاطب

3 

 47 :تعداد فراگيران 

 1400/ 8/ 14 :تشکيل کالستاريخ 

 اسکای روم :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنويسید. اهداف را با توجه به حیطه اهداف کلی:                                                                              

 روش های هورمونی پیشگیری از بارداری

  روش های غیر هورمونی پیشگیری از بارداری 

 رود: از فراگیر انتظار می  رسدر پايان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 ی شناختي حيطهالف( 

 

 )طبقه دانش(. مکانیسم های پیشگیری از بارداری را توضیح دهد

 (.فهمیدن )طبقه روش های استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری را توضیح دهد

 (. فهمیدن)طبقه روش استفاده از آی يو دی در پیشگیری از بارداری را توضیح دهد

 (. فهمیدن)طبقه  روش استفاده از کاندوم پیشگیری از بارداری را توضیح دهد

 )طبقه دانش(. روش استفاده از آمپول های پیشگیری از بارداری را توضیح دهد 

 

 ی نگرشي، عاطفي حيطهب( 

  . کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (41
 فراگیر نقش زنان را در جامعه خود بسط دهد.  (42

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 برای ابراز عقیده در گروه توانا باشد. (43
 اجرا کند.جهت پیشگیری از بارداری مراقبت های پرستاری را در مورد يک نفر خانم  یدوره آموزش انيقادر باشد در پا ریفراگ (44

45)  

 : ( مناسب (های )هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 

 کالس به صورت آنالين و بستر مجازی اسکای روم مورد نياز مي باشد. 

 : های تدريسروش
 نمايشی                توضیحی         (T.E.D) طرح کارايی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ايفای نقش        همیاری      مشارکتی

 ساير )نام ببريد(:
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 فراگیران بايد: :رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران

 آشنا باشند.  ..........زنانهای با برخی از ويژگی  .1

 آشنا باشند.   در پیشگیری از بارداری انواع ....................مشکالت زنان . با 2

 آشنا باشند.   پیشگیری از بارداری های ..........مراقبت در مکانیسم . با 3

 آشنا باشند. .... ............پیشگیری به روش هورمونی و غیر هورمونی  های .........پديده. با تفاوت 4

  ( دارند  جديد درس  يادگیری  برای  کافی   آمادگی  و  اند  گرفته  ياد   خوبی به  را  قبلی   درس  مطالب  و  مفاهیم   فراگیران  کنیم   پیدا  اطمینان  تا  قبل   درس  از  فراگیران  از پرسش  ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟ بیان را پیشگیری در بارداری ................. های ويژگی از برخی (27

 ببريد؟ نام ايدخوانده تاکنون که  مطالبی به توجه با را ......کنترل هورمونی و غیر هورمونی بارداری مورد ....تکنیک های  چند (28

 د؟ را تعريف کنید و مثال بزنی متغیرهای ..مراقبت و وظايف حرفه ای پرستار بهداشت مادر و نوزاد.................. (29

 ساعت   2 زمان )دقیقه(:                                                                                                    :ارائه درس

 دقیقه  20 زمان )دقیقه(:                                 : گيریبندی و نتيجهجمع

 دقیقه   20  )دقیقه(:زمان          :ارزشيابي تکويني

 دقیقه  20  زمان )دقیقه(:         :تکاليف فراگيران

 حضور فعال در فضای اسکای روم . (37

 مراجعه به سامانه نويد و دانلود و مطالعه مطالب موجود . (38

 شرکت در تاالر گفتگوی سامانه نويد . (39

40) . 
 


