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  پرستبری گروه آهوزضی:        پرستبری و هبهبیی         دانطکذه:

 96-97دوم : نیوسبل  نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                کبرضنبسی سوم ترم     حصیلی:ت یرضتهو هقطغ 

 

  واحذ 5/2 تؼذاد واحذ:                                   پرستبری بهذاضت هبدر و نوزاد: نبم واحذ درسی

 داروضنبسی و آهوزش بیوبر پیص نیبز:                                                   نظری ذ:نوع واح 

 0کالس ضوبره هکبى برگساری:   02 - 01 :سبػت  یکطنبه زهبى برگساری کالس: روز

 کرهی                         دکتر – سرکبر خبنن آستی : اسبتیذ                  کرهیدکتر  هسئول درس:  نفر 40 تؼذاد دانطجویبى:

 روزهبی چهبرضنبه  سبػبت هطبوره بب دانطجو:

 )لطفب ضرح دهیذ( ضرح دوره:

 ًَساداى، ٍ هادراى بْذاؽت هفاّين اعاط ايي بز .اعت اعتَار اعالم هَاسيي بز ٍ عالن جاهعِ يک ريشي پي بز درط ايي

 اعتزاتضيْاي بِ تَجِ با اٍليِ بْذاؽتي هزاقبتْاي ارائِ در اٍلَيت يک عٌَاى بِ سى هتعال ٍ کَدک، هادر فعاليت قلوزٍ

 هؾکالت اس پيؾگيزي ٍ ًَساداى ٍ هادراى عالهت ارتقاء ٍ حفظ در تأهيي، آهَسػ اّويت بْذاؽت، جْاًي عاسهاى

 در داًؾجَياى فعاالًِ حضَر با درط ايي .ؽًَذ هي دادُ ؽزح يائغگي ٍ سايواى بارداري، ، بلَغ ّاي دٍرُ در هَجَد

 تَاًايي تا ٍآى ّا فزصت هي دّذ  بِ ًَساد ٍ هادر سًذگي طبيعي هزاحل با آؽٌايي ٍ عولي ٍ ًظزي آهَسػ ّاي حيطِ

 ٍ هغائل تؾخيص ٍ فزسًذ اًتظار در خاًَادُ کلي طَر بِ ٍ ًَساد ٍ جٌيي هادر، عالهت ارسيابي بزاي را السم ّاي

 .گيزًذ کار بِ پزعتاري تذابيز اًجام بزاي را خَد ّاي هَختِآ هختلف ّاي هَقعيت در ٍ ذًواي آًْا کغب هؾکالت

 )لطفب ضرح دهیذ(هذف کلی: 

 کٌْغالي تا ًَجَاًي اس جوعي ٍ فزدي بطَر سًاى عالهت بْبَد بِ ًغبت داًؾجَ فْن اهکاى عاختي فزاّن 

 کٌْغالي ٍ يائغگي ًَسادي، کَدک، تَلذ حاهلگي، بلَغ، ّواًٌذ تکاهل ٍ رؽذ بِ هزبَط هغائل بز تاکيذ 

 هادر، با ارتباط در سايواى اس بعذ بالفاصلِ ٍ سايواى هختلف هزاحل رّبزي ٍ ّذايت در السم هْارتْاي کغب 

 ًَساد ٍ جٌيي

 هذّبي ٍ فزٌّگي اجتواعي، هغائل گزفتي ًظز در با خاًَادُ ٍ هادر بِ سايواى اس پظ بْذاؽت آهَسػ دادى 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف بنویسیذ)ی:بینببیناهذاف 

 : در پايان ايه ديرٌ اس فزاگيزان اوتظار مي ريد

 ًوايذ بياى را ًَساد ٍ هادر بْذاؽت کليات.  

 دّذ تَضيح را هثل تَليذ دعتگاُ فيشيَلَصي ٍ آًاتَهي. 

 دّذ تَضيح اًزا هزاقبتْاي ٍ بلَغ . 

 دّذ تَضيح اًزا هزاقبتْاي ٍ يائغگي . 

 دّذ تَضيح را جٌيي تکاهل ٍ رؽذ هزاحل ٍ لقاح. 

 ببزد ًام را بارداري ّاي ًؾاًِ ٍ عالئن . 

 کٌذ بياى را بارداري دٍراى ّاي هزاقبت . 

 دّذ تَضيح را جٌيي عالهت ارسيابي رٍؽْاي . 

 ببزد ًام را صًتيک هؾاٍرُ هْن هَارد . 

 کٌذ تعزيف را آى بز هؤثز عَاهل ٍ طبيعي سايواى . 

 ًٍوايذ هقايغِ ّن با را سايواى درد کاّؼ دارٍيي غيز ٍ دارٍئي هختلف ّاي ػر. 

 کٌذ بياى اًزا پزعتاري هذاخالت ٍ فيشيَلَصيکي ٍ فيشيکي تغييزات بَرپزيَم، دٍراى . 
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 کٌذ بياى را بارداري اس پيؾگيزي ٍ خاًَادُ تٌظين هختلف ّاي رٍػ. 

 هبی تذریس:ضیوه

 *پشسص ٍ پبسخ   سخٌشاًی بشًبهِ سیضی ضذُ  * سخٌشاًی

 (TBLیبدگیشی هبتٌی بش تین)  (PBLیبدگیشی هبتٌی بش حل هسئلِ)  *بحج گشٍّی

 -----------------یبدگیشی دس حذ تسلط ٍ ًقطِ هفَْهی )لطفبً ًبم ببشیذ( سبیش هَاسد
 

 )لطفب ضرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانطجو:

ِ  ّوابى  مالس، حضَس دس تأخیش تنشاس صَست دس ٍ تزمش دادى صَست بِ مالس سد حضَس تأخیش ًَبت یل   جلسا

 .گشدد هی اعالم غیبت

 ًوشُ مسش خَاّذ ضذ. 0/25 هجبص غیبت ّش اصای دس 

  .گشدد هی بشخَسد آهَصضی هقشسات هطببق هجبص حذ اص بیص غیبت صَست دس 

  .ببضذ خبهَش ببیستی مالس دس داًطجَیبى ّوشاُ تلفي 

 

 وسبیل کوک آهوزضی:   

   *پشٍطمتَس اسالیذ  ختِ ٍ گچت * ٍایت بشد

 -------------- ببشیذ( لطفبً ًبم)  سبیش هَاسد

 

 )از نوره کل( :درصذ نورهنحوه ارزضیببی و 

 ًوشُ  2:  اسصضیببی هستوشًوشُ       4ًوشُ      مبس مالسی :  1حضَس دس مالس 

  ًوشُ 13اهتحبى پبیبى تشم: 

 آزهوىنوع 

 -صااااااااحی  *جَس مشدًی               *ایچٌذگضیٌِ       *پبسخ مَتبُ   *  تطشیحی

  غلط

 جلسِ بشگضاس هی ضَد. سِ اهتحبى مَییض ّش:  )لطفب ًبم ببشیذ( سبیش هَاسد

  

 :)لطفب نبم ببریذ(: هنببغ پیطنهبدی برای هطبلؼه

 2015گلببى اًتطبسات . جْبًی قبضی دمتشبْشام جوِتش . ٍیلیبهض صایوبى ٍ ببسداسی . ّونبساى ٍ مبًیٌگبم  

 دًفَسث صًبى ّبی بیوبسی ٍ هبهبیی متبة 

 ًَاك صًبى بیوبسیْبی 

 حنین ًطش اًتطبسات .ًَصاداى ٍ هبدساى بْذاضت ٍ پشستبسی علی احوذ اسذی ًَقببی هیتشا، رٍالفقبسی  
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 جذول درس بهذاضت هبدراى و نوزاداى:

 

 استبد هربوط/ دانطجویبى طبلبػنواى ه تبریخ 

 دمتش مشهی کليات پزستاری بهداشت مادر ي وًساد 23/11 0

2 30/11 
آواتًمي ي فيشيًلًصی دستگاٌ تىاسلي 

 سن
 سشمبس خبًن آستی

 سشمبس خبًن آستی صوتيک ي مشايرٌ 7/12 3

4 14/12 
تکامل جفت ي جىيه) لقاح ي رشد 

 جىيىي(
 سشمبس خبًن آستی

 دمتش مشهی   ت سنسالم 15/12 5

 سشمبس خبًن آستی ارسيابي سالمت جىيه 21/12 6

 دمتش مشهی بارداری 22/12 7

 دمتش مشهی مزاقبت های ديران بارداری 23/12 8

 سشمبس خبًن آستی سايمان طبيعي ) در دي گزيٌ( 20/1 9

 سشمبس خبًن آستی سايمان طبيعي 21/1 01

 مبس خبًن آستیسش ريش های کاهش درد سايمان 27/1 00

 یدمتش مشه ديرٌ پس اس سايمان 22/1 02

 یدمتش مشه بارداری های آسيب پذيز 30/2 03

 یدمتش مشه عزيقي در بارداری –بيماری های قلبي  4/2 04

 یدمتش مشه بيماری های عفًوي در بارداری 11/2 05

 یدمتش مشه يضعيت های آسيب پذيز جىيه 12/2 06

 یدمتش مشه 1ظيم خاوًادٌبهداشت ي تى 24/2 07

 یدمتش مشه 2بهداشت ي تىظيم خاوًادٌ 25/2 08

  


