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  ماماییپزستاری گروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده: 

-1400:اول لیتحصی تحصیلی و سال اولنیمسال                   کارشناسی ترم چهارم پرستاری  تحصیلی: یرشتهو  مقطع

1401 

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

 پرستاری بهداشت مادران ونوزادان یش نیاز:پ                           نظرید:نوع واح
  : حضوریبرگزاریوضعیت                  10-12 :ساعت  چهارشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 

 یمسعوددكتر و یقاسم كترد :هاخانم اساتید قاسمیخانم دكتر  مسئول درس:     36تعداد دانشجویان:

رض ین عوااهای تشخیص این درس به بررسی علل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداری و عالئم وروش:  دورهشرح 

عوارض  ه اینمی پردازد و چگونگی پیشگیری، مراقبت و درمان و آموزش های الزم جهت مادران باردار مبتال ب

 یص، درمانی ، تشخهاونیازهای نوزاد طبیعبت راقام تولد نوزاد، متدابیرالزم درهنگتشریح گردیده است.  همچنین 

 ان نیز مرور خواهد شد.وتدابیرالزم درموردمشكالت سالمتی نوزاد

 

،  شخیصعالئم ، ت علل و عوامل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداری و اهمیت با : آشنایی هدف کلی  درس

آشنا یی با  وبارداری  مشكالت مورد در گرفتن حال شرح نحوه مشاوره و اصول با آشنایی آن، درمان پیشگیری و

 .زادانرد نوماری و تشخیص نیازها و تصمیم گیری مناسب در موحاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بی

 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :  : بینابینی اهداف

رح آن را ش از راقبتهای پرستاریپس بند ناف  و مروالو پآب  كیسه زودرس، پارگی پره ترم ،پست ترم  -1

 دهد.

 وضیح دهد.و مراقبتهای پرستاری آنرا ت حاملگی چند قلویی -2

 اختالالت مایع آمنیوتیک را شرح دهد. -3

 خونریزیها و عفونتهای  بعداز زایمان  و مراقبتهای پرستاری آنرا توضیح دهد. -4

 را شرح دهد.زایمان سریع، دیستوشیا، و مراقبتهای مربوطه  -5

 زارین و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.عوارض سعلل و   -6

 د.اعمال جراحی در مامایی را توضیح دهی -7

 علل نازایی در زنان ومردان و تدابیر پرستاری الزم را توضیح دهد . -8

 پرستاری در بیماریهای اختالالت غدد اندوكرین در مادران بارداررا بیان نمایید. -9

 ترتیب اولویت شرح دهد. هبنوزاد پس ازتولدرا اقدامات اولیه برای -10

 ریكدیگرتشخیص دهد.درمعاینه وشرح حال نوزاد یافته های طبیعی وغیرطبیعی را ا -11

 .بیماریهای شایع دوره نوزادی) تنفسی ،ایكتر و...(راتوضیح دهد.  -12

 نوزادان آسیب پذیر و تدابیر پرستاری الزم را توضیح دهد  -13

 كند. رمقایسهمادر راباشیرهای دیگ.مزایای تغذیه نوزادبا شیر  -14
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 نحوه احیاومراحل آن درنوزادان راتوضیح دهد. -15

 گیری درسالمت نوزادرا شرح دهد..اصول بهداشتی ومواردپیش -16

 

  كالسدر پرسش و پاسخ      نقشه مفهومی  شیوه های تدریس :

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)

 -----------------شیآموزلم فی نام ببرید(د )لطفاً سایر موار

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 بحث گروهی.حضور فعال وبانشاط در2 تكالیف بموقع  ارائه.1

 این دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه توجه 

 ل کمک آموزشی:  وسای

 لمفی

 

 نوع آزمون

 بصورت ارائه كیس اینهچندگزی،پاسخ كوتاه  ،تشریحی

 دانشجویان:روشها و زمان سنجش و ارزیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش

  كالسدر  حضور فعال

  وپاسخ گویی به آنها شركت در فعالیتها

20% 

40% 

  

   %40 كدام وپایان ترم هر ترم میانمتحان ا

 :منابع فارسیمنابع : 

امعه ان : نشر ج.. پرستاری بهداشت مادران ونوزادان . تهرودبختیاری محمضیغمی كاشانی  ، ربابه . دشتی الهه،  -1

 .آخرین چاپنگر ، 

 شری.بابی ، احمد علی . پرستاری بهداشت مادر ونوزاد . تهران . انتشارات میترا ، نوق ذوالفقاری ، -2

 المی (ست ران . انتشاراهتمادر ونوزاد . ترجمه ) لیفرگلوریا ، وقی مهناز ؛ درسنامه پرستاری بهداشت ش  -3

 پاچتهران،آخرین كانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز، ترجمه متخصصین زنان ومامایی. -4
 :منابع انگلیسی 

5.Kliegman R,Behrman R.Jenson H,Stantan B.Nelson Text book of Pediatrics 
. Saunders.2017 
6-Wong, D.L, Perry, S.E. Hockenbury , N, Maternal child nursing care. (last 
ed). St Louis: Mosby. 
7- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Wong’s.Nursing  care of Infants  and  children, 

Mosby Co. ( Last edition. 

 www.pubmed :اینترنتیمنابع 
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www.daneshyar.net 

 دی وموضوعات جلسات درسزمان بن

 

 
 

 

 انعنو مدرس جلسات

 ،یگآشنایی با درس مراقبتهای اولیه پس از تولد، تنفس، حرارت، دلبست یدكتر قاسم 23/6/1401

  یغربالگر شاتیازعفونت،آزما یریشگیپ

  شرح حال نوزادان، معاینات بالینی، رفلكسها " 30/6/1401

 ریرف شموارد منع مص ،یردهیدارو ها در ش شیر مادر، یایاد،مزاتغذیه نوز " 6/7/1401

 مادر

 ...(و  یابتی، چند قلو ،مادر د ررسیشناخت انواع نوزاد پرخطر)نارس ، د " 13/7/1401

 ونیراسی،آ سپآسیفكسی،پنه ی، آپنه، تاك(RDS )اختالالت تنفسی   " 20/7/1401

 ومینمكو

 کیپوكسیه یلوپاتفا، آنس یكیت حین زایمان) صدمات مكانصدما " 27/7/1401

 واندام ( ،احشایطیحاعصاب م ک،صدماتیسكمیا

 (یپوكلسمیو ه یسمیگل پوی)هکیاختالالت متابول " 4/8/1401

   خون ضی، تعو ی، فتوتراپ ینوزاد یانواع زرد " 18/8/1401

دكتر خانم  2/9/1401

 مسعودی
 بارداری خونریزیهای دوران

 پسالروو پ ، پارگی زودرس كیسه آب پست ترم زایمانهای آسیب پذیر)پره و " 9/9/1401

 بند ناف(
 (یمان سریع وسختزایمانهای آسیب پذیر)زا " 16/9/1401

 و چند قلویی  اختالالت مایع آمنیوتیک " 23/9/1401

 ن(های بعد از زایماها و عفونتصدمات زایمانی)خونریزی " 30/9/1401

 یوم و فورسپس(زایمانهای ابزارمند) سزارین، وك " 7/10/1401

 كریند اندواختالل غد " 14/10/1401
 نازایی و عقیمی " 21/10/1401


