
 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 نفر(12)گروه دو رانپس97بهمن 98 -99 سال تحصیلي دوم نیمسال

 مادران ونوزادانسالمت  طرح درس  پرستاري بهداشت 

 

 واحد نظري5/2تعداد واحد :                     دارو شناسی ، فرآیند یادگيري و اصول آموزش به مددجو از:يش نيپ

              12/11/98ترم: شروع                                                    فراگيران : دانشجویان پرستاري کارشناسی

 8:30-10ساعت امتحان:                    4/4/99ریخ امتحان: تا                    22/3/99: پایان ترم

  1کالس:چهارهفته اول 4کالس :  13-15شنبه ها :یک      هفته(16) 2:کالس   10-12شنبه ها ساعت  زمان وساعت کالس : 

 مسئول درس: خانم جانمحمدي                              و اقاي مهدیزاده احمدي ، جانمحمدي مدرسين : خانم ها  

                            

 :هدف کلی درس

، د سالمت زنان به طور فردي و جمعی)سالمت جسمی، روانیهدف این درس فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بهبو 

فيزیولوژیکی و روانی زنان از نوجوانی تا پيري و ، ی. به عالوه شناخت پویایی فيزیک( از نوجوانی تا کهنسالی استاجتماعی و معنوي

رشد و تکامل همانند بلوغ حاملگی، تولد  هدف دیگر تاکيد بر مسائل مربوط بهد. آنها با این مراحل مدنظر می باش نحوه سازگاري

تاثير عوامل مذهبی، ض ت آموزش دیگر تاکيد براي پذیرش نقش و پيشگيري از عواريملی ، اهکودك نوزادي، یائسگی و کهنسا

این درس پایه  نظریه ها و اصول پرستاري ارائه شده در. ، اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند استفرهنگی، اقتصادي

 .اي براي تفکر انتقادي کاربرد تحقيق و استفاده از فرآیند پرستاري در مراقبت بهداشتی از زنان خواهد بود

 :شرح درس

ادان ، قلمرو این درس بر پی ریزي یک جامعه سالم و بر موازین اسالم استوار است . بر این اساس مفاهيم بهداشت مادران و نوز 

، سالمت زن به عنوان یک اولویت در ارائه مراقبت هاي بهداشتی اوليه با توجه به استراتژي هاي سازمان فعاليت مادر و کودك

، حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و پيشگيري از عوارض ناشی از تغييرات بلوغ ، در تامينشت جهانی ، اهميت آموزش بهدا

بارداري ، زایمان و یائسگی شرح داده می شوند . این درس با حضور فعاالنه دانشجویان در حيطه هاي آموزش نظري و عملی و 

دهد تا توانایی هاي الزم را براي ارزیابی سالمت مادر ، جنين و آشنایی با مراحل طبيعی زندگی مادر و نوزاد به آنها فرصت می 

نوزاد و به طور کلی خانواده در انتظار فرزند و تشخيص مسائل و مشکالت آنها کسب نمایند و در موقعيت هاي مختلف آموخته 

 .هاي خود را براي انجام تدابير پرستاري به کار گيرند

 اهداف جزئي:  
 انتظار مي رود فراگيران قادر باشند:در پايان اين درس 

 (فکرانتقادي و......ت خانواده، ن،آ )تعریف،اهداف،قلمرو،فرایند پرستاري،فرهنگ وتاثيرنوزادان و کليات پرستاري بهداشت مادران •

عدگی ، بلوغ اولين قاعدگی ، عوامل موثر بر شروع اولين قا ،نقش زن در جامعه  ،نظر اسالم نسبت به سالمت زن سالمت زن، •

سندرم پيش از یائسگی ، یائسگی و عوامل موثر بر آن ، عوارض  ،دوره باروري  ،سندرم پيش از قاعدگی اختالالت قاعدگی 

 راشرح دهد. تدابير پرستاري در این دورانویائسگی 

 و سيکل تناسلی را توضيح دهد. زنوداخلی ( )خارجیمروري بر آناتومی و فيزیولوژي دستگاه تناسلی  •

 



  شرح دهد. و..................رابلوغ تخمک و اسپرم ، انتقال تخمک و اسپرم )لقاح و رشد و تکامل جنينی •

، احتمالی، قطعی ( روش هاي محاسبه تاریخ و نشانه هاي حاملگی ) عالئم حدسیتعریف واژه ها و اختصارات عالئم  :بارداري •

 ح داده ومحاسبه نماید.توضي احتمالی زایمان

 شرح دهد. را مادر باردارروانی  دستگاههاي مختلف بدن(و )جسمی :تغييرات دوران بارداري  •

 شداردهنده،، ورزش، عالئم هواکسيناسيون نيازهاي غذایی، تغذیه و ،سوم( دوم و ،)سه ماهه اولمراقبت هاي دوران بارداري •

 شرح دهد. را و..... ناراحتی هاي جزئی

 نام برده وشرح دهد. را عوارض و مراقبت هاي پرستاري در هر روش غيرتهاجمی( ،آان)تهاجمیانواع  و ارزیابی سالمت جنين •

 بيان نماید. را نقش پرستار در مشاوره ژنتيک  ونظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم  ،ژنتيک و مشاوره ژنتيک  •

 مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد. مراحل مختلف و روانی،ان،عوامل  بر موثر وعوامل زایمان طبيعی •

مزایا ومعایب هر روش ، مکانيزم اثر و مراقبت هاي پرستاري  )دارویی وغير دارویی( روش هاي مختلف کاهش درد زایمان •

 بداند. را مربوطه

تهاي پرستاري این دوران را بيان مراقب روانی( احکام شرعی و –روحی  ،و فيزیولوژیکیتغييرات )زایمان فيزیکی دوره بعد از  •

 نماید.

 ،اتاق زایمان درمراقبت هاي پرستاري از نوزاد  ( ومشخصات فيزیکی  ،نوزاد مختلف  تگاههايسدفيزیولوژي )نوزاد طبيعی  •

  منزل را توضيح دهد. نوزادان و

نظر اسالم نسبت به تغذیه با  و تغذیه مصنوعی و انواع شير مصنوعی و..... مزایا ،مشخصات شير مادر) فيزیولوژي ترشح شير  •

 بيان نماید. را شير مادر

نقش پرستار در مشاوره  ( عوارض،ودائمی مصنوعی،طبيعی )انواع روش هاي پيشگيري از بارداري ،بهداشت و تنظيم خانواده  •

ابع به عهده  خانواده به صورت جداگانه تدریس راشرح دهد. و آموزش به مددجو روش هاي پيشگيري از بارداري اضطراري

 .گردد. این بخش از درس پرستاري بهداشت مادران و نوزادان حذف می شود

 حيطه هاي يادگيري:

 شناختی، روان حرکتی )عملی( و عاطفی )نگرشی(
 

 فعاليتهاي يادگيري:
 تاریخ احتمالی زایمان ...نفري در خصوص تخمين سن جنين،  5کار در گروه هاي کوچک 

 

 روش تدريس:
به صورت سخنرانی توسط مدرسين، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، سمينار گروهی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی، نمایش 

 فيلم، وسایل دیداري شنيداري، تخته و خالصه اسالید خواهد بود.

 



 تكاليف و وظايف دانشجويان:
انجام مباحث از فراگيران انتظار می رود که نظرات و مباحث خود را نقد و تفسير کنند و وقت ضمن مشارکت فعال در کالس و 

 شناسی و حضور بموقع در امتحان داشته باشند.

 

 ارزيابي و امتيازدهي:
 نمره(5)حضور به موقع  -1

 نمره(5رعایت اصول اخالقی) -2

 نمره( 5مشارکت فعال در کالس، تمرین کارگروهی و پرسش شفاهی ) -3

 نمره( 15) سمينارارائه  -4

 نمره (10)  : )بصورت کوتاه پاسخ، صحيح و غلط، جورکردنی و تشریحی ازمون مرحله اي  -5

 بصورت چهارگزینه اي و...........می باشد.نمره(60آزمون پایان ترم ) -6

 می باشد. %100الزم به ذکر است که جمع نمرات امتحانی بر حسب     

 

 مقررات:
جلسه درس طبق برنامه از قبل مشخص می گردد و با توجه به اینکه یادگيري امري است پویا و دو سویه لذا مباحث هر  -1

 مطالعه قبلی و شرکت در بحث و کفتگو در مورد موضوع تعيين شده به درك مطلب کمک شایان توجهی می نماید.

 دداري فرمایند.دانشجویان موظفند رأس ساعت در کالس حضور یابند و از تردد در کالس خو -2

 خوداري ازاستفاده از تلفن همراه و............درکالس  -3

تصميم گيري در مورد تآخير ورود و یا تعجيل در خروج و یا هر عملی که در جریان تدریس وقفه اي ایجاد نماید با  -4

 استاد مربوطه است.

اي بيش از حد مجاز طبق آئين نامه ساعت می باشد و تصميم گيري در مورد غيبته 4غيبت مجاز براي هر واحد درس  -5

 آموزشی خواهد بود.

 غيبت در آزمون مرحله اي به منزله صفر منظور شده و غيبت در آزمون پایان ترم طبق آئين نامه آموزشی خواهد بود. -6

 ند.این درس به مانند سایر دروس تابع قوانين و مقررات دانشکده بوده و اساتيد مربوطه ملزم به اجراي آنها می باش -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع مورد استفاده:  
 مقاالت و کتب ذیل می باشد: 
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 2مشترک باگروه:  1الس:يکشنبه کهفته اول 4و هفته(16)10-12ساعت:  ها شنبه  -  2   کالس:نفر(12)  97بهمن 2گروه    پسرانم درسي يتقو

 
 

 

 1 :کالس    13-15 شنبه هايکهر دو باهم     2و1گروه      اولهفته  4

 مدرس عناوين خيتار

 اقاي مهدیزاده )جبراني(و تغيرات ان دربارداري آناتومی و فيزیولوژي دستگاه تناسلی 13/11/98

 مهدیزادهاقاي       رشد و تکامل -لقاح و بلوغ 20/11/98

 اقاي مهدیزاده زا یمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه  27/11/98

 اقاي مهدیزاده تنظيم خانوادهتغيرات دستگاه تناسلی دردوره پس اززایمان و 4/12/98

 

 جانمحمديخانم   )جبراني(تغيرات فيزیولوژیک دوران بارداريو حاملگی تشخيص -با درس اشنایی 12/11/98

 جانمحمديخانم  محاسبه طول مدت بارداري وشکایات شایع دربارداري 19/11/98

 حمدينماجخانم  مراقبت هاي پرستاري در بارداري 26/11/98

 حمدينماج خانم ارزیابی سالمت جنينغيرتهاجمی روشهاي  12/98/ 3

 حمدينماجخانم        ارزیابی سالمت جنينغيرتهاجمی ادامه روشهاي  10/12/98

 جانمحمديخانم      ارزیابی سالمت جنينتهاجمی روشهاي  17/12/98

 حمدينماجخانم     )جبراني(دربارداري و زایمان کاهش دردغيردارویی روشهاي  24/12/98

 حمدينماجخانم      دربارداري و زایمان کاهش درد غيردارویی روشهايادامه  16/1/99

 جانمحمديخانم      دربارداري و زایمان کاهش درد دارویی روشهاي 23/1/99

 جانمحمديخانم  پس اززایماندوره درتغيرات فيزیولوژیک  30/1/99

 ديحممجانخانم  پس اززایماندردوره  مراقبتهاي پرستاري 6/2/99

 احمديخانم  دربارداري مشاوره ژنتيک  13/2/99

 احمديخانم  مشاوره ژنتيک دربارداري ادامه  20/2/99

 احمديخانم         نوزاد طبيعی)تغيرات فيزیولوژیک و.......( 27/2/99

 حمدياخانم                      نوزاد طبيعیبررسی فيزیکی  3/3/99

 احمديخانم  شير مادرو نوزاد طبيعیمراقبت پرستاري از 10/3/99
 

  سرکار خانم جانمحمدي وخارج از ساعت کالس برگزار خواهدشد. با سمینار دانشجويي مسئول         

 12:30ساعت  31/1/1399وپسران يکشنبهازمون مرحله اي سالمت مادران ونوزادان دختران            


