
   

 توسعه آموزش و مطالعاتمرکز   یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس
 سبزوار پزشکیعلوم 

 (Lesson Plan) فرم طرح دوره

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 :اهداف كلي

 

 فراهم آوردن فرصتهاي يادگيري در جهت:

 شناخت نيازها، مسائل و مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی افراد خانواده در انتطار فرزند بخصوص مادر و نوزاد در معرض خطر .1

 کسب آگاهی در مورد اهميت آموزش در پيشگيري از عوارض در موارد آسيب پذيري در مادر و نوزاد .2

 
 اهداف ويژه : كلياهداف  جلسه

 دانشجو در پايان قادرخواهد بود كه
فعاليتهااااااااااااا   روش تدريس

 دانشجويان

 واحد نظری                       52/1تعداد و نوع واحد:            اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس: 
                                                دانشکده: پرستاری و مامایی                 پرستاری      کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی: 

              98- 99حصیلی:سال ت       4ترم ترم تحصیلی:  
                  پردیس علوم پزشکیمحل تشکیل کالس:          دقیقه ای 91جلسه  11تعداد جلسات:

       11-15چهارشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:
 انم حسینینام مدرس:سرکار خ



   

 توسعه آموزش و مطالعاتمرکز   یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس
 سبزوار پزشکیعلوم 

 (Lesson Plan) فرم طرح دوره

 

جلسه 

 اول  

معرفی موارد 

غيرطبيعی، بارداري 

اسيب پذير، اختالالت 

 فشارخون

 ماانيزا ،يماادر در دوران ااامل   ريپا  بيآسا ايا يعايرطبيموارد غ .1
 را بر شمرد.  مانيو پس از زا

 .دينما  و طبق بند فيرا تعر  ختالالت فشار خون در باردارا .2
را شاار   يو اكالم ساا يو درمااان پااره اكالم ساا  پرسااتار  مراقبتهااا .4

 دهد.

پرساا   –ساارنراني
ترته ساياه  –و پاسخ 

 ويديو پروژكتور  –
 

اضااااور ماااان   در 
پاسااخ بااه  –كااال  
 سئواالت 

جلسه 

 دوم 

استفراغ وخيم بارداري، 

 مه اولخونريزي هاي ني

و آماوزش   پرساتار ريعلا  و تاداب ف،يارا تعر يااامل   يوخا  استفراغ ها .1
 .دينما انيالزم را ب  ها

 خونريز  دوران باردار  و عل  هر يک را توضيح دهد. .2

انااواس سااا  را باار اسااا  عالناا  و نشااانه هااا  باااليني آنهااا شاار  دهااد و  .3
 مراقبتها  پرستار  و تدابير درماني را بيان نمايد.

 هيداتيفرم را تعريف و عالن  و نشانه ها  آ را نام ببرد.مول  .4

 تشريص ها  افتراقي، اقدامات درماني و پرستار  مول را بيان نمايد. .5

 اامل ي خارج از را  را تعريف و عالن  و نشانه ها  آن را بيان نمايد. .6
اقاادامات تشري،ااي، درماااني و مراقبتهااا  پرسااتار  در اااامل ي خااارج از  .7

 نمايد.را  را بيان 

پرساا   –ساارنراني
  –ماكاا   –و پاسااخ 
 پروژكتور 

 

اضور ماداوم و فعاال 
در كااال ، پاسااخ بااه 

 Pre)ساااائواالت 

test)   جهااا  تعياااي
 سطح اطالعات قبلي

جلسه 

 سوم  

خونريزي هاي نيمه دوم 

بارداري، اختالالت مايع 

 امنيوتيک

 و انواس آن را نام ببرد. فيرا تعر يجف  سرراه .1
را  يدر جفاا  ساارراه  پرسااتار  و مراقبتهااا يرماااند ،ي،ااياقاادامات تشر .2

 .دينما انيب
 آن را نام ببرد.  و عالن  و نشانه ها فيجداشدن زودر  جف  را تعر .3

 .دينما انياز جداشدن زودر  جف  را ب يافتراق جف  سرراه .4

 انواس اختالالت مايع آمنيوتيک را نام ببرد. .5

ياان نماياد، اقادامات عالن  و نشانه هاا  تشري،اي پلاي هيادرامنيو  را ب .6
 درماني و پرستار  آن را توضيح دهد.

عالن  و نشانه هاا  تشري،اي اولي وهيادرامنيو  را بياان نماياد، اقادامات  .7
 درماني و پرستار  آن را توضيح دهد.

پرساا   –ساارنراني
  –اساااليد –و پاسااخ 

ترتاه  –ماك  ل ا  
 سياه
 

اضااور ماان   و فعااال 
پاساااخ  –در كاااال  

باااه پرسااا  هاااا  
 در كال شفاهي 
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جلسه 

 چهارم  

بيماريهاي داخلی و 

 جراحی در بارداري

اخااتالل انعااااد  منتشاار داخاا  عروقااي و هي وفيبرينااوژنمي را تعريااف  .1
نماياد، علاا  و عالناا  تشري،ااي، درماان و مراقبتهااا  پرسااتار  مربوطااه 

 را بيان كند.

 معيارها  تشري،ي دياب  در باردار  را بيان نمايد. .2

 ل ي و راه ها  درماني را بيان نمايد.طباه بند  دياب  اام .3

 تاثير دياب  بر اامل ي مادر )خطرات و عوارض( را توضيح دهد. .4

 روش غربال ر  دياب  در باردار  را شر  دهد. .5

اختالل كاركرد تيرونيد را با ذكر عالنا  و يافتاه هاا  آزمايشا اهي  بااه  .6
 بند  نمايد.

تيرونياد ( بار ااامل ي را تاثير اخاتالالت تيرونياد )هي رتيرونياد  و هي و .7
 شر  دهد.

انواس ك  خاوني را بار اساا  علا  و يافتاه هاا  آزمايشا اهي و درماان  .8
 شر  دهد.

بيماريها  قلبي در بااردار  و اداره آنهاا طاي ااامل ي و زايماان را شار   .9
 دهد.

پرساا   –ساارنراني 
 –اورهااد  –و پاسااخ 

 ويديو پروژكتور       

اضااور ماان   و فعااال 
   –در كال  
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سه جل

   پنجم

بيماريهاي داخلی و 

 جراحی در بارداري

يافته هاا  بااليني پيلونفريا  اااد در بااردار  و درماان آن را شار   .1
 دهد.

اثارات ااامل ي بار آسا  و نتااايگ ااامل ي در زناان مباتال باه آساا ،  .2
 اداره آس  در باردار  را توضيح دهد. 

  تشريص و درماان سا  در بااردار  و نتاايگ ااامل ي هماراه باا سا .3
 رابيان نمايد.

راه هااا  الااوداي مااادر و جنااي  بااه توكسوپالسااموز، درمااان و  .4
 پيش ير  از آن را شر  دهد.

اهمياا  ابااتال بااه ساارخجه در باااردار  و پيشاا ير  از آن را بيااان  .5
 نمايد.

عفونااا  ماااادرزاد  سااايتوم الوويرو ، راه هاااا  آلاااوداي و  .6
 پيش ير  از آن را بيان نمايد.

غربااال ر ، تشااريص، درمااان و پي ياار  ساايفليس در اااامل ي را  .7
 شر  دهد.

غربال ر  سوزاک در بااردار  و درماان قببا  و ااي  تولاد را شار   .8
 دهد.

سير باليني هرپس سيم لکس در بااردار  و نواوه درماان قبا  و ااي   .9
 تولد را شر  دهد.

د باه نااوزا HIVاداره ايادز در بااردار  و نوااوه پيشا ير  از انتاااال  .11
 را در اي  اامل ي، زايمان و شيردهي شر  دهد.

انواس ه اتي  ها  ويروسي و راه انتااال عفونا  در هار ياک را شار   .11
 دهد.
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جلسه 

   ششم

وضعيت هاي آسيب 

، )چندقلويیپذير جنين 

ناسازگاري خونی، زجر 

 (جنينی

 و عوام  موثر بر آن را نام ببرد. ييانواس دوقلو .1
آن و نوااوه اداره آن را قباا  از  گينتااا ،ييچناادقلو صيتشاار  روش هااا .2

 شر  دهد. مانيو هن ام زا مانيزا

 دهد. حيو درمان را توض صيتشر  روش ها ،يخون  انواس ناسازاار .3
 .دينما فيرا تعر  يجن يو مرگ داخ  رام  يزجر جن .4

 را نام ببرد.  يجن يمرگ داخ  رام  عالن  و نشانه ها .5

پرساا   –ساارنراني 
 اساليد  -و پاسخ 

ر ماان   و فعااال اضااو
پاسااخ   –در كااال  

باااه پرسااا  هاااا  
 شفاهي در كال  

جلسه 

 م  تهف

زايمان هاي آسيب پذير 

)زايمان سريع،زايمان 

، زايمان زودرس

 (ديررس

 و عل  و عوارض آن را نام ببرد. فيرا تعر عيسر مانيزا .1
 .دهد حيان را توض  پرستار  مشک ، عل  و عالن  و نووه اداره و مراقبتها مانيزا .2

 و نووه اداره ان را شر  دهد. صيتشر  ارهايزودر ، عل  آن، مع مانيزا .3

 انيااو نوااوه اداره آن را ب صيتشاار  و راه هااا فيااآب را تعر سااهيزودر  ك يپااارا .4
 .دينما

 و نووه اداره ان را شر  دهد. صيتشر  ارهايعل  آن، مع رر ،يد مانيزا .5

پرساا   –ساارنراني 
 –ماكاا   –و پاسااخ 
 اساليد  –اورهد 

ضااااور فعااااال در ا
شاارك  در  –كااال  
 افت و

جلسه 

 م  هشت

القاء زايمان، سزارين، 

زايمان هاي تهاجمی يا 

 با ابزار

 آن را شر  دهد.  پرستار  الااء و مراقبتها  موارد كاربرد آن، روش ها مان،يالااء زا .1

 سزاري  را تعريف و مراقبتها  قب  و بعد از عم  را توضيح دهد. .2

 .واكئوم را تعريف و انديکاسيون ها  ان را نام ببردزايمان با فورس س و  .3

پرساا   –ساارنراني 
 –ماكاا   –و پاسااخ 
 اساليد  –اورهد 

اضااااور فعااااال در 
شاارك  در  –كااال  
 افت و

جلسه 

   مهن

 خونريز  پس از زايمان را تعريف و عل  ان را شر  دهد. .1 عوارض پس از زايمان

 د.وارونه شدن را  و عل  مستعدكننده ان را شر  ده .2

 آمبولي مايع آمنيوتيک را تعريف كند. .3

 عوام  مستعدكننده اختالالت ترومبوآمبوليک را برشمرد. .4

 ت اهرات باليني ترومبوز وريدها  عماي و نووه تشريص و درمان آن را بيان نمايد. .5

 عالن  باليني آمبولي ريه و نووه ادراه ان را توضيح دهد. .6

 درمان و پيش ير  از ان را شر  دهد.عفون  نفاسي را تعريف، عوام  خطر، نووه  .7

ماستي  و آبسه پستان، عالنا  و نشاانه هاا  آن، نواوه درماان و مراقبتهاا  پرساتار   .8
 آنها را شر  دهد.

پرساا   –ساارنراني 
 -اورهااد  –و پاسااخ 
اااا  و  –اسااااليد 

 ترته

اضااااور فعااااال در 
كاااال  شااارك  در 

 بوث و افت و
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جلسه 

 م  ده

 .دينما انيوانواس ان را ب فيرا تعر يينازا .1 نازايی و عقيمی
 حيرا توضا ييدر ماوارد ناازا  پرساتار  و مراقبتهاا يدرماان ريتداب ص،يتشر  روشها .2

 دهد.

پرساا   –ساارنراني 
 -اورهااد  –و پاسااخ 
اااا  و  –اسااااليد 

 ترته

اضااااور فعااااال در 
كاااال  شااارك  در 

 بوث و افت و
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