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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت یرشتهو  مقطع کودکان پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری ومامايیدانشکده:

 

    نظری :دنوع واح   2تعداد واحد: پرستاری در اختالالت سالمت مادران ونوزادان       نام درس: 

 پرستاری بهداشت مادران ونوزادان یش نیاز:پ

 

 مجازي مکان برگزاري:  21-22 :ساعت  جهارشنبه :روز   زمان برگزاري كالس:

 قاسمی خانم ها آستی و مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:-دکتر سیده فاطمه قاسمیمسئول درس: 43 دانشجویان: تعداد

  شرح دوره:
این درس به بررسی علل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداري و عالئم وروشهاي تشخیص این عوارض می پردازد و چگونگی پیشگیري، 

تدابیرالزم درهنگام تولد هت مادران باردار مبتال به این عوارض تشریح گردیده است.  همچنین مراقبت و درمان و آموزش هاي الزم ج

 نوزاد، مراقبت هاونیازهاي نوزاد طبیعی ، تشخیص، درمان وتدابیرالزم درموردمشکالت سالمتی نوزادان نیز مرور خواهد شد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 اصاول باا آشانایی آن، درماان ، پیشگیري و عالئم ، تشخیص عوارض غیر طبیعی دربارداري و علل و عوامل ایجاد اهمیت با آشنایی

بارداري و آشنا یای باا حااالت ناوزاد و شایرخوار در هنگاام ساالمت و بیمااري و  مشکالت مورد در گرفتن حال شرح نحوه مشاوره و
 تشخیص نیازها و تصمیم گیري مناسب در مورد نوزادان

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهاي اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف كلی كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندرفتاري كه در واقع همان اهداف است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی

 
 در پايان درس دانشجويان قادر خواهند بود : 

 و پروالپس بند ناف  و مراقبتهاي پرستاري از آن را شرح دهد.آب  كیسه زودرس، پارگی پره ترم ،پست ترم  1 -2

 و مراقبتهاي پرستاري آنرا توضیح دهد. حاملگی چند قلویی -2

 اختالالت مایع آمنیوتیک را شرح دهد. -4

 عفونتهاي  بعداز زایمان  و مراقبتهاي پرستاري آنرا توضیح دهد.خونریزیها و  -3

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

 علل و عوارض سزارین و مراقبتهاي مربوطه را شرح دهد.  -6

 اعمال جراحی در مامایی را توضیح دهید. -7

 یح دهد .علل نازایی در زنان ومردان و تدابیر پرستاري الزم را توض -8
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 پرستاري در بیماریهاي اختالالت غدد اندوكرین در مادران بارداررا بیان نمایید. -9

 اقدامات اولیه براي نوزاد پس ازتولدرابه ترتیب اولویت شرح دهد. -21

 یکدیگرتشخیص دهد.ز درمعاینه وشرح حال نوزاد یافته هاي طبیعی وغیرطبیعی را ا -22

 کتر و...(راتوضیح دهد. .بیماریهاي شایع دوره نوزادي) تنفسی ،ای -22

 نوزادان آسیب پذیر و تدابیر پرستاري الزم را توضیح دهد  -24

 .مزایاي تغذیه نوزادبا شیر مادر راباشیرهاي دیگرمقایسه كند. -23

 نحوه احیاومراحل آن درنوزادان راتوضیح دهد. -25

 صدمات ناشی از زایمان رادر نوزان بیان كند -26

 

 های تدريس:شیوه
  پرسش و پاسخ   نامه ریزي شدهسخنرانی بر   سخنرانی

 (TBL) یادگیري مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیري مبتنی بر حل مسئله  *بحث گروهی

 

 ×درسایت نوید واسکاي روم بصورت گفتگو پرسش و پاسخ
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 فعالیتها در سایت نویدبه موقع  انجام 
  حضور فعال در گفتگوها واسکاي روم

 اسکاي روم وتاالر گفتگو مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به 

 وسايل کمک آموزشی:  
  ×كامپیوتر              پروژكتور ویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 04: آزمون پایان ترم   نمره درصد 31:آزمون میان ترم

 نمره درصد 21درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد14 :انجام تکالیف
 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

ها از اولويت ها کالس بوده و تاثیر بسزايی  فعالیتو وشرکت در  گفتگوهاواسکای رومحضور فعال در  :توجه توجه

 ارددر ارزشیابی د

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی          ×ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ×تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 منابع فارسی:
 

 ضیغمی كاشانی   -

 .آخرین چاپبهداشت مادران ونوزادان . تهران : نشر جامعه نگر ،  ، ربابه . دشتی الهه، بختیاري محمود.. پرستاري

 .آخرین چاپ ذوالفقاري ، میترا ، نوقابی ، احمد علی . پرستاري بهداشت مادر ونوزاد . تهران . انتشارات بشري. -2
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 2497ات سالمی (شوقی مهناز ؛ درسنامه پرستاري بهداشت مادر ونوزاد . ترجمه ) لیفرگلوریا ، تهران . انتشار  -4
 كانینگهام، مک دونالد. بارداري و زایمان. ویلیامز، ترجمه متخصصین زنان ومامایی.تهران،آخرین چاپ -3
 :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,2015, 10 th 
ed, Mosby Co. 

 اينترنتیمنابع  

: www.pubmed 

www.daneshyar.net 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری ه جلسهشمار

1 15/11/99 
 خونریزیهاي دوران بارداري

 خانم آستی

2 22/11/99 
الپس روو پ ، پارگی زودرس كیسه آب زایمانهاي آسیب پذیر)پره و پست ترم

 بند ناف(
" 

3 29/11/99 
 " (یمان سریع وسختزایمانهاي آسیب پذیر)زا

4 6/12/99 
 " و چند قلویی  نیوتیکاختالالت مایع آم

5 13/12/99 
 " صدمات زایمانی)خونریزیها و عفونتهاي بعد از زایمان(

6 22/12/99 
 " زایمانهاي ابزارمند) سزارین، وكیوم و فورسپس(

7 27/12/99 
 " اختالل غدد اندو كرین

8 18/1/1422 

 " نازایی و عقیمی

9 25/1/1422 
ز تولد، تنفس، حرارت، دلبستگی، آشنایی با درس مراقبتهاي اولیه پس ا

 پیشگیري ازعفونت،آزمایشات غربالگري 

 دکتر قاسمی

12 1/2/1422 
 " شرح حال نوزادان، معاینات بالینی، رفلکسها 

11 8/2/1422 

تغذیه نوزاد،مزایاي شیر مادر، دارو ها در شیردهی، موارد منع مصرف شیر 

 مادر

" 

12 15/2/1422 
 " نوزاد  یاءآ سیفیکسی ، آپنه ؤ اح 

13 22/2/1422 
 " )نارس ، دیررس ، چند قلو ،مادر دیابتی  و...(پرخطر شناخت انواع نوزاد 

14 29/2/1422 

) صدمات مکانیکی ، آنسفالوپاتی هیپوكسیک صدمات حین زایمان

 ایسکمیک،صدمات اعصاب محیطی،احشا واندام (

" 

15 5/3/1422 

، ( مکونیوم ،،آ سپیراسیونآپنه، تاكی پنه، RDSاختالالت تنفسی) 

 اختالالت متابولیک)هیپو گلیسمی و هیپوكلسمی(

" 

16 12/3/1422 
 " ، فتوتراپی ، تعویض خون   انواع زردي نوزادي

17 19/3/1422 
 "  مروري برمطالب از طریق اسکاي روم

 


