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  هاهایی:گروه آهوزشی       پرستاری وهاهایی خرم آباد  :دانشکذه 

 96-95اول :نیوسال تحصیلی و سالتحصیلی  کارشناسی ترم چهارم پرستاری                  : تحصیلیرشتهی و هقطع

  2:تعذاد ٍاحذپرستاری در اختالالت سالهت هادراى ونوزاد       : ًبم ٍاحذ درسی

پرستاری بهذاشت هادراى ونوزاداى  :یش ًیبزپ ًظری:دًَع ٍاح
 داًشکذُ پرستبری: هکبى برگساری  10-8 : سبعتچْبرشٌبِ :رٍز: زهبى برگساری كالس

 آستی:(بِ ترتیب حرٍف الفبب)  پرٍیي آستی  اسبتیذ:هسئَل درس 42:تعذاد داًشجَیبى

 13-12شٌبِ ٍیکشٌبِ :سبعبت هشبٍرُ بب داًشجَ

 (لطفا شرح دهیذ) :شرح دوره
ردازد جایي درس تِ تررسی علل ٍ عَاهل ایجاد عَارض غیر طثیعی درتارداری ٍ عالئن ٍرٍشْای تشخیص ایي عَارض هی 

 .یشگیری ، هراقثت ٍ درهاى ٍ آهَزش ّای الزم جْت هادراى تاردار هثتال تِ ایي عَارض تشریح گردیذُ است جٍچگًَگی 
 

 (لطفا شرح دهیذ): هذف کلی
یشگیری از عَارض جتررسی شٌاخت احتیاجات ٍهشکالت جسوی ٍرٍاًی خاًَادُ در اًتظار فرزًذ ٍ آگاّی از اّویت آهَزش در 

 رستاریجرستاری ٍهراقثتْای اٍلیِ تْذاشت تر هثٌای تشخیص جریری هادر تا تَجِ تِ کارترد فرایٌذ جٍهَارد آسیة 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح هختلف بنویسیذ):بینابینیاهذاف 
 رستاری از آًْا را شرح دّذجعَارض دٍراى تارداری ٍ هراقثتْای - 1
 اعوال جراحی در هاهایی را تَضیح دّیذ- 2
 .رستاری را رکر ًوایذجزجر جٌیي ٍ هراقثتْای - 3
 .رستاری الزم را تَضیح دّذ جعلل ًازایی در زًاى ٍهرداى ٍ تذاتیر - 4
 . صذ هات ٍاردُ تِ هادر ٍ جٌیي را در حیي زایواى شرح دّذ – 5
. عَارض تعذ از زایواى ٍ هراقثتْای الزم را شرح دّذ . 6
 .پرستاری در تیواریْای داخلی ٍجراحی  در هادراى تارداررا تیاى ًواییذ. 7

 

: شیوههای تذریس

    پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی شذُسخٌراًی

 (TBL)یبدگیری هبتٌی بر تین  (PBL)  یبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِبحث گرٍّی

-----------------  آهَزشیفیلن (لطفبً ًبم ببریذ)سبیر هَارد 
 

 

 (لطفا شرح دهیذ) :وظایف و تکالیف دانشجو
حضَر توَقع در کالس .1
حضَر فعال ٍتاًشاط درکالس  .2
هَتایل خَدرا خاهَش ًوایذ .3
. در جلسات تعذی تاآهادگی در کالس شرکت ًوایذ.4
 از شلَغی ٍّوْوِ درکالس تپرّیسد.5
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:   وسایل کوک آهوزشی

     پرٍشكتَر اسالیذ  تختِ ٍ گچٍایت برد

هَالش   (لطفبً ًبم ببریذ)سبیر هَارد  

 

 (از نوره کل) :درصذ نورهنحوه ارزشیابی و 

 درصذ ًورُ   30آزهَى هیبى ترمدرصذ ًورُ    50آزهَى پبیبى ترم

 درصذ ًورُ     10اًجبم تکبلیفدرصذ ًورُ 10شركت فعبل در كالس 

 ---------- (لطفبً ًبم ببریذ)سبیر هَارد 

 

نوع آزهوى 

  غلط-  صحیح          جَر كردًی       چٌذگسیٌْبیپبسخ كَتبُ     تشریحی

 ----------- (لطفب ًبم ببریذ)سبیر هَارد 

  

: (لطفا نام ببریذ): هنابع پیشنهادی برای هطالعه

: هنابع انگلیسی -

 چاپی 

Maternal and child health care nursing 

2.Maternity nursing 


 

 

 اینترنتی

 www.pubmed 

www.daneshyar.net 
 

 
 

: هنابع فارسی

 چاپی

 چاپ ىیتهراى،آخر.یی زناى وهاهاىیویلیاهس، ترجوه هتخصص. بارداری و زایواى. کانینگهام، هک دونالذ-  1

 چاپ ىیانتشارات بشری ،آخر. تهراى . پرستاری بهذاشت هادر و نوزاد . روالفقاری ، هیترا، نوقابی ، احوذ علی  -2

 ىیانتشارات سالوی، آخر. لیفر گلوریا  ،تهراى › : ترجوه.شهوقی ههناز؛درسناهه پرستاری بهذاشت هادر و نوزاد  -3

چاپ 

 چاپ ىیجاهعه نگر، آخر. ،تهراى . پرستاری بهذاشت هادر و نوزاد ؛ی کاشاىیقنیربابه  ض-5
 

 
 

 اینترنتی 
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد هربوط عنواى هطالب تاریخ جلسه 

آستی   دٍراى  تارداریلی  اٍایخًَریسیْا 13/11/95 1

"    اٍاخر دٍراى  تاردارییخًَریسیْا 20/11 2

"   اکالهپسی ٍاکالهپسیپرُ 27/11 3

"   تذخین حاهلگیاستفراغ 4/11 4

"    زایواى ،اپی زیاتَهی ٍ پرٍالپس تٌذ ًافالقاء 11/11 5

"   آب ٍزایواى زٍد رسسِی زٍدرس کیپارگ 18/11 6

 "  دیررسزایواى 25/11 7

ی ، هرگ داخل رحنیىی جيی پردُ ّااختالالت 16/1/96 8  " 

 "  سختهاىیزا 23/1 9

ىی ، فَرسپس ٍ سسارٍمیٍک 30/1 10  " 

 "  چٌذ قلَیحاهلگ 6/2 11

یزی  خًَرهاىی تعذ از زاعَارض 13/2 12  " 

عفًَت - هاىی تعذ از زاعَارض 20/2 13  " 

ییًازا 27/2 14  " 

ی ٍ جراحی داخلیّایهاریب 3/3 15  " 

 " ی ٍ جراحی داخلیّایهاری باداهِ 10/3 16

 


