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 98طرح درس  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد گروه يک ورودی بهمن 
 دارو شناسی ، فرآيند يادگيری و اصول آموزش به مددجو از:يش نيپ

 واحد نظری 5/2تعداد واحد : 

 پسر( 16دختر و  14نفر ) 30( دوشنبه ها 2گروه ، ) فراگيران : دانشجويان پرستاری کارشناسی

 11/11/99شروع ترم: 

 درس:دکتر باستانیمسئول 

 12.30-10ساعت   شنبه ها 2روز و ساعت کالس: 

 دکتر صادقی(-گروه مامايی )دکتر امينی -مدرسين : دکتر باستانی

 

 :هدف کلی درس

هدف اين درس فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت زنان به طور فردی و  

يايی نوجوانی تا کهنسالی است. به عالوه شناخت پو جمعی)سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( از

ی مدنظر مفيزيکی، فيزيولوژيکی و روانی زنان از نوجوانی تا پيری و نحوه سازگاری آنها با اين مراحل 

دی، هدف ديگر تاکيد بر مسائل مربوط به رشد و تکامل همانند بلوغ حاملگی، تولد کودك نوزاد. باش

مل موزش ديگر تاکيد برای پذيرش نقش و پيشگيری از عوارض تاثير عوايت آميائسگی و کهنسالی ، اه

صول انظريه ها و . مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند است

تاری ند پرساين درس پايه ای برای تفکر انتقادی کاربرد تحقيق و استفاده از فرآي پرستاری ارائه شده در

 .بت بهداشتی از زنان خواهد بوددر مراق

 

 :شرح درس

 هداشتاين درس بر پی ريزی يک جامعه سالم و بر موازين اسالم استوار است . بر اين اساس مفاهيم ب 

ای قبت همادران و نوزادان ، قلمرو فعاليت مادر و کودك، سالمت زن به عنوان يک اولويت در ارائه مرا

و  ی های سازمان بهداشت جهانی ، اهميت آموزش در تامين، حفظبهداشتی اوليه با توجه به استراتژ

يائسگی  مان وارتقاء سالمت مادران و نوزادان و پيشگيری از عوارض ناشی از تغييرات بلوغ ، بارداری ، زاي

شرح داده می شوند . اين درس با حضور فعاالنه دانشجويان در حيطه های آموزش نظری و عملی و 

رزيابی رای ابيعی زندگی مادر و نوزاد به آنها فرصت می دهد تا توانايی های الزم را بآشنايی با مراحل ط

 آنها سالمت مادر ، جنين و نوزاد و به طور کلی خانواده در انتظار فرزند و تشخيص مسائل و مشکالت

 .يرندکسب نمايند و در موقعيت های مختلف آموخته های خود را برای انجام تدابير پرستاری به کار گ

 

 اهداف جزئی: 

 در پايان اين درس انتظار می رود فراگيران قادر باشند:

 اثير )تعريف،اهداف،قلمرو،فرايند پرستاری،فرهنگ وتنوزادان و کليات پرستاری بهداشت مادران

 آن، خانواده، تفکرانتقادی و......(
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 ،مل قاعدگی ، عوا بلوغ اولين ،نقش زن در جامعه  ،نظر اسالم نسبت به سالمت زن سالمت زن

 ،دوره باروری  ،موثر بر شروع اولين قاعدگی ، سندرم پيش از قاعدگی اختالالت قاعدگی 

ر دتدابير پرستاری وسندرم پيش از يائسگی ، يائسگی و عوامل موثر بر آن ، عوارض يائسگی 

 راشرح دهد. اين دوران

  و سيکل تناسلی را  زن()خارجی وداخلی مروری بر آناتومی و فيزيولوژی دستگاه تناسلی

 توضيح دهد.

 

 را شرح و.............بلوغ تخمک و اسپرم ، انتقال تخمک و اسپرم )لقاح و رشد و تکامل جنينی.....

  دهد.

 ی، تعريف واژه ها و اختصارات عالئم و نشانه های حاملگی ) عالئم حدسی، احتمال: بارداری

 وضيح داده ومحاسبه نمايد.ت قطعی ( روش های محاسبه تاريخ احتمالی زايمان

  شرح دهد را مادر باردارروانی  دستگاههای مختلف بدن(و )جسمی :تغييرات دوران بارداری. 

 سيونواکسينا )سه ماهه اول، دوم و سوم(، تغذيه و نيازهای غذايی،مراقبت های دوران بارداری ،

 و..... را شرح دهد. ناراحتی های جزئی ورزش، عالئم هشداردهنده،

 هر  عوارض و مراقبت های پرستاری در و انواع آان)تهاجمی، غيرتهاجمی( يابی سالمت جنينارز

 را نام برده وشرح دهد. روش

 نقش پرستار در مشاوره و نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم  ،ژنتيک و مشاوره ژنتيک

 را بيان نمايد. ژنتيک

 رح شختلف و مراقبتهای پرستاری را ان،عوامل روانی، مراحل م بر موثر وعوامل زايمان طبيعی

 دهد.

 م اثرمزايا ومعايب هر روش ، مکانيز )دارويی وغير دارويی( روش های مختلف کاهش درد زايمان 

 را بداند. و مراقبت های پرستاری مربوطه

  ی و روانی( احکام شرع –روحی  ،تغييرات و فيزيولوژيکی)دوره بعد از فيزيکی زايمان

 ين دوران را بيان نمايد.مراقبتهای پرستاری ا

  مراقبت ( و مشخصات فيزيکی  ،نوزاد دستگاههای مختلف فيزيولوژی )نوزاد طبيعی

  اتاق زايمان، نوزادان و منزل را توضيح دهد. درهای پرستاری از نوزاد 

  ير تغذيه مصنوعی و انواع ش ، مزايا و.....مشخصات شير مادر) فيزيولوژی ترشح شير

 را بيان نمايد. م نسبت به تغذيه با شير مادرنظر اسال و مصنوعی

 انواع روش های پيشگيری  ،بهداشت و تنظيم خانواده  -فرزند اوری -جمعيت شناسی

 ومشاوره فرزند اوری . نقش پرستار در  ودائمی( عوارض، مصنوعی،طبيعی )از بارداری

  راشرح دهد. آموزش به مددجو روش های پيشگيری از بارداری اضطراری

 ه های يادگيری:حيط

 شناختی، روان حرکتی )عملی( و عاطفی )نگرشی(
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 روش تدريس:

و يا  BIG BLUE BUTTON از طريق  LMS در سيستم   روش تدريس با استفاده از آموزش مجازی

ADOBE CONNECT   بصورت سخنرانی توسط مدرسين، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، به همراه

 خواهد بود. دی امتحانی تشريحی بازاء هر جلسهسوال کلي 3و ارائه  نمايش فيلم، 

 تکاليف و وظايف دانشجويان: 

 ث خودضمن مشارکت فعال در کالس مجازی و انجام مباحث از فراگيران انتظار می رود که نظرات و مباح

 را نقد و تفسير کنند و وقت شناسی و حضور بموقع در امتحان داشته باشند.

 

  ارزيابی و امتيازدهی:

 نمره 1                          حضور فعال و به موقع در همه جلسات کالس                                           -1

                                                                                                                                                                                                                         نمره                 1          امادگی برای پرسش و پاسخ در مورد محتوای جلسه قبل در کالس                         -2

 نمره 18                                                                                                            آزمون پايان ترم  -3

 

 20     ------------------------------------------------------------جمع  

 

( شريحیتوجه: آزمون پايان ترم بنا به صالحديد اساتيد ميتواند کتبی )چهارگزينه ای( و يا شفاهی )ت

    (نمره 18و جمعا  نمره 6 باشد )بازاء هر يک از سه استاد

 

 مقررات:

ی مباحث هر جلسه درس طبق برنامه از قبل مشخص می گردد و با توجه به اينکه يادگيری امر -1

ه به است پويا و دو سويه لذا مطالعه قبلی و شرکت در بحث و کفتگو در مورد موضوع تعيين شد

 درك مطلب کمک شايان توجهی می نمايد.

در  شدن(  ONو  OFFساعت در کالس حضور يابند و از تردد ) دانشجويان موظفند رأس -2

 کالس خودداری فرمايند.

 تصميم گيری در مورد تآخير ورود و يا تعجيل در خروج و يا هر عملی که در جريان تدريس -3

 وقفه ای ايجاد نمايد با استاد مربوطه است.

ورد غيبتهای بيش از ساعت می باشد و تصميم گيری در م 4غيبت مجاز برای هر واحد درس  -4

 حد مجاز طبق آئين نامه آموزشی خواهد بود.

 غيبت در آزمون پايان ترم صفر و طبق آئين نامه آموزشی خواهد بود. -5
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 منابع مورد استفاده: 

 کتب و درسنامه های انگليسی و فارسی موجود در کتابخانه ومقاالت مرتبط به انظمام:
 

 Roberta Durham , Linda Chapman . Maternal-Newborn Nursing: The 

Critical Components of Nursing Care 3rd Edition DURUAM 

CHAPMAN. 2020. 

 Gloria Leifer Introduction to Maternity and Pediatric Nursing, 8th 

Edition Elsevior . St. Louis 2019. 

 Michele R. Davidson, Marcia L. London, Patricia A. Wieland Ladewi. 

Olds' maternal-newborn nursing & women's health across the lifespan/ 

g.-- 8th ed..-- Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall,, 2008. 

 Adele Pilliterri. Deitra Leonard Lowdermilk  Maternity & Women's 

Health Care/ [edited by]... [et al.].-- 10th ed..-- St. Louis: Elsevier Mosby,, 

c2012. 

 Susan Scott Ricci . Essentials of Maternity, Newborn, and Women's 

Health Nursing/.-- 3rd ed.-- Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 

2013. 

 


