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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:

 ان با رویکرد خانواده محور در راستای تامین سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از بهبود سالمت مادر
 لقح تا کهنسالی

 شناخت پویایی فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی مادر و نحوه سازگاری با این مراحل 
 ی بر آموزش برای پذیرش نقش مادری و پیشگیری از عوامل تاثیرگذار مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماع

 سالمت زن و خانواده
 

 

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

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

سندرم  ي،اختالالت قاعدگ يمعال، ح و فيزيولوژی دستگاه تناسلي زنتشري، بهداشت مادر ونوزاد یمفهوم پرستار .1

 مربوط را شرح دهند یپرستار یو عوارض و مراقبتها يندنما يانرا ب يائسگيو  يقاعدگاز  يشپ

 يدر ط يزيولوژيکف ييراتتغ ي،حاملگ يمعال ،چگونگي تشخيص حاملگي ،ينوند لقاح و رشد وتکامل جنر .2

 .دهند يحرا توض یباردار

 شرح دهند یو واکنش مادر و پدر را نسبت به باردار یدر دوران باردار يروان ييراتتغ .3

و نحوه برخورد با  یدر دوران باردار يجزئ یها يناراحت  ن وآدوران بارداری و نحوه انجام  یمراقبت ها اهميت  .4

 . مربوطه را شرح دهند یپرستار یآن و مراقبت ها

 .يندنما يانمختلف آن را ب یو روشها ينسالمت جن يبررس يلودال يتاهم   .5

آن در  يصو نحوه تشخ يو ژن ياختالالت کروموزوم يک، در مشاوره ژنتو نقش پرستار  يکاهداف مشاوره ژنت .6

  .دهند يحرا توض یدوران باردار

 يندنما يحدر رحم مادر را تشر ينآن ، وضع قرارگرفتن جن یو  اندازه ها ينسرجن یاستخوانها   .7

 يندنما يانآن را پس از تولد ب ييراتو تغ ينيجفت و گردش خون جن يآناتوم   .8

 واحد نظری                       5/1 تعداد و نوع واحد:  ننوزادابهداشت مادران و پرستاری نام درس: 

  پرستاریکارشناسی رشته و مقطع تحصیلی:   فرایند آموزش به بیمار-داروشناسیش نیاز: دروس پی

                   3ترم ترم تحصیلی:      سرکار خانم حسینی نام مدرس:

                                                                                                                       98-99سال تحصیلی:

                  پردیس دانشگاهمحل تشکیل کالس:         دقیقه ای 99جلسه  11 تعداد جلسات:

       11-18شنبه سه  روز و ساعت برگزاری کالس:
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 .يندنما يانرا ب يمانزااحل مختلف در مر یپرستار یدهد و مراقبتها يحزائو به اتاق درد را توض رشياصول پذ .9

و روشهای موثر در رابطه باکاهش درد  يمانعلل درد زا ،يعيطب يمانو عوامل موثر بر زا يمانشروع زا یتئور   .11

 .را شرح دهند(  زايمان  ييدارو يرو غ يي)دارو

  کنند ياندر آن را ب یمداخالت پرستار يزيولوژيکي،و ف يزيکيف ييراتتغ يوم،وران پره پورد .11

روش های د و دهن يحآن در ايران و جهان را توض يخچهاهميت اهداف و استراتژيهای تنظيم خانواده ،و تار   .12

 ندينما يانآنرا ب يبو معا ياپيشگيری از بارداری را نام برده مزا   ينو نو يهورمون ير، غ يمختلف هورمون

 

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

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

 وایت بورد، اسالید: وزشیوسایل کمک آم 
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

 
 حضور منظم و فعال در کالس  .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 پاسخانجام تکالیف 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

 


