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 :)مفاهیم بهداشت مادران، اهمیت آموزش در تامین، حفظ و ارتقاء درس،  این در طول مقدمه)شرح درس

 .سالمت مادران و پیشگیری از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ، بارداری، زایمان و یائسگی شرح داده می شود
 

 :فراهم آوردن فرصتهای یادگیری در جهت هدف کلی:

 افراد خانواده در انتطار فرزند بخصوص  یو اجتماع یروان ی،ائل و مشکالت جسممس یازها،شناخت ن
 مادر و نوزاد در معرض خطر

 در مادر و نوزاد یریپذ یباز عوارض در موارد آس یشگیریآموزش در پ یتدر مورد اهم یآگاه کسب 

 
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یدانشجویان انتظار م از          

 اختالالتو  را بر شمرد یمانو پس از زا یمانزا ی،مادر در دوران حاملگ یریپذ یبآس یا یرطبیعیموارد غ .1

 را شرح دهد. یو اکالمپس یو درمان پره اکالمپس یپرستار مراقبتهای ،یفشار خون در باردار

و خونریزی  یدنما یانالزم را ب یو آموزش ها یپرستار یرعلل و تداب یف،تعر را یحاملگ یموخ یها استفراغ .2

 یرو تداب یپرستار یآنها شرح دهد و مراقبتها ینیبال یرا بر اساس عالئم و نشانه ها های نیمه اول بارداری

 .یدنما یانرا ب یدرمان

آنها  ینیبال یس عالئم و نشانه هارا بر اساو نیز اختالالت مایع امنیون  خونریزی های نیمه دوم بارداری .3

 .یدنما یانرا ب یدرمان یرو تداب یپرستار یشرح دهد و مراقبتها

 یآنها شرح دهد و مراقبتها ینیبال یبر اساس عالئم و نشانه هاجراحی در بارداری را  -بیماری های داخلی .4

 .یدنما یانرا ب یدرمان یرو تداب یپرستار

 یآنها شرح دهد و مراقبتها ینیبال یبر اساس عالئم و نشانه هاداری را جراحی در بار -بیماری های داخلی .5

 .یدنما یانرا ب یدرمان یرو تداب یپرستار

و عالئم و  یفرا تعر وضعیت های آسیب پذیر جنین مشتمل بر چندقلویی، ناسازگاری خونی و زجر جنینی .6

 .یدنما یانرا بآنها  یو پرستار یاقدامات درمان ی،افتراق یها تشخیص، و نشانه ها

 اقدامات، و انواع آن یفرا تعر زایمان های آسیب پذیر مشتمل بر زایمان زودرس، دیررس و سریع .7

 .یدنما یانرا بآنها  یپرستار یو مراقبتها یدرمان یصی،تشخ

 .القاء زایمان، سزارین و زایمان با ابزار را تعریف و مراقبتهای پرستاری انها را شرح دهند. .8

 واحد نظری                       25/1 تعداد و نوع واحد:  نوزادو  مادردر اختالالت سالمت پرستاری نام درس: 

  پرستاریاسی کارشنرشته و مقطع تحصیلی:   بهداشت مادر و نوزاد یپرستاردروس پیش نیاز: 

                   4ترم ترم تحصیلی:      سرکار خانم حسینی نام مدرس:

                                                                                                                       98-99سال تحصیلی:

                  پردیس دانشگاهحل تشکیل کالس: م        دقیقه ای 91جلسه  11 تعداد جلسات:

       11-12شنبه  چهار روز و ساعت برگزاری کالس:
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 آنها یپرستار یو مراقبتها یدرمان یصی،تشخ اقدامات، عالئم و نشانه ها عوارض پس از زایمان را برشمرده، .9

 .یدنما یانرا ب

 دهد. یحرا توض هاآن یو پرستار یاقدامات درمان ،روش های تشخیصینازایی را تعریف و  .11

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  کنفرانس □          سخنرانی            کارگاه □    بحث در گروههای کوچک    □           یگروه بحث

               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آموزشی
 غیره □
 

 وایت بورد، اسالید: وسایل کمک آموزشی 
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

 
 منظم و فعال در کالس حضور  .1

 انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات و منابع تعیین شده از قبل .2

 مشارکت فعال در امر پرسش و پاسخ و بحث های کالسی .3

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □تکوینی                   مرحله ای   :مراحل ارزشیابی

 درصد از نمره نهایی 5/2: حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 5/2: ، پرسش و پاسخنجام تکالیفا کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 55: امتحان پایان ترم.
   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 


