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 توصیف کلی درس 

 تیبهداشت مادران و نوزادان ، قلمرو فعال میاساس مفاه نیاسلام استوار است . بر ا نیبر موازمبتني جامعه سالم  کی زییر يدرس بر پ نیا

 ، يبا توجه به استراتژی های سازمان بهداشت جهان هیاول يدر ارائه مراقبت های بهداشت تیاولو کیمادر و کودك، سلامت زن به عنوان 

شرح داده  مانیبلوغ ، بارداری ، زا راتییاز تغ ياز عوارض ناش رییشگیحفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان و پ ن،یتام درآموزش  تیاهم

مادر و نوزاد به  يزندگ يعیبا مراحل طب یيو آشنا يهای آموزش نظری و عمل طهیدر ح انیدرس با حضور فعالانه دانشجو نیشوند . ا يم



 

 

مسائل  صیخانواده در انتظار فرزند و تشخ يو نوزاد و به طور کل نیسلامت مادر ، جن يابیهای لازم را برای ارز یيانادهد تا تو يآنها فرصت م

 .رندیپرستاری به کار گ ریهای مختلف آموخته های خود را برای انجام تداب تیو در موقع ندیو مشکلات آنها کسب نما

  (:Competency) توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

 ،يروان ،ي)سلامت جسم يدرس فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بهبود سلامت زنان به طور فردی و جمع نیهدف ا

و  يائسگیا ت يزنان از نوجوان يو روان يکیولوژیزیف ،يکیزیف یيایاست. به علاوه شناخت و پو يتا بزرگسال ي( از نوجوانياجتماع

مربوط به رشد و تکامل همانند لقاح، بلوغ افزایش دانش بر  دیتاک گریباشد. هدف د يم رمراحل مدنظ نینحوه سازگاری آنها در ا

 ،يعوامل مذهب ریاز عوارض با در نظر گرفتن تاث رییشگینقش و پ رشیبر پذ دیآموزش و تاک تیتولد نوزاد، اهم ،ي، حاملگ

 درس نیها و اصول پرستاری ارائه شده در ا هیبر سلامت زن و خانواده در انتظار فرزند است. نظر ياقتصادی، اجتماع ،يفرهنگ

 د بود.از زنان خواه يو بهداشت یپرستاری در مراقبت پرستار ندیو استفاده از فرآ قیای برای تفکر انتقادی، کاربرد تحق هیپا

 

   (:Core Competencyي )/ زیرمحورهاي هر توانمنداهداف اختصاصی

 پایان این درس انتظار مي رود فراگیران قادر باشند: در

ا بیان ر و......( یتفکرانتقاد ،یپرستار ندیاهداف،قلمرو،فرا م،ی، مفاه فیپرستاری بهداشت مادران و نوزادان)تعر اتیکل .1

 .کنید

 ،ياز قاعدگ شی، سندرم پ يقاعدگ نی، عوامل موثر بر شروع اول يقاعدگ نیاول ،زن، نقش زن در جامعه ، بلوغ سلامت .2

 در دوره باروری راشرح دهد. ياختلالات قاعدگ

 دهد.  حیرا توض يتناسل کلیزن و س ( يوداخل ي)خارج يدستگاه تناسل ولوژییزیو ف يبر آناتوم مروری .2

 را شرح دهد. ( و..................)بلوغ تخمک و اسپرم  ينیلقاح و رشد و تکامل جن .1

( روش های محاسبه  يقطع ،ياحتمال ،ي) علائم حدس يواژه ها و اختصارات علائم و نشانه های حاملگ فی: تعربارداری .5

 .دیداده ومحاسبه نما حیتوض مانیزا ياحتمال خیتار

 مادر باردار را شرح دهد. يمختلف بدن(و روان ی) دستگاههايدوران بارداری : جسم راتییتغ .6

 يهای جزئ يورزش، علائم هشداردهنده، ناراحت ون،یناسیواکس ،یيغذا یازهایو ن هیهای دوران بارداری، تغذ مراقبت .7

 دهد. حیو..... را توض

( عوارض و مراقبت ها در هر روش را نام يرتهاجمیغ ،يو تهاجم یيدارو ریو غ یيو انواع آن)دارو نیسلامت جن يابیارز .1

 رده وشرح دهد.ب

 را شرح دهد. یپرستار یمراحل مختلف و مراقبتها ،يوعوامل موثر بر ان،عوامل روان يعیطب مانیزا .9

اثر و مراقبت های  زمیهر روش ، مکان بیومعا ای( مزایيدارو ریوغ یي)دارو مانیهای مختلف کاهش درد زا روش .11

 پرستاری مربوطه را بداند.

 .دینما انیرا ب یپرستار یو مراقبتها ي( احکام شرعرواني – يروح ،يکیولوژیزیو ف راتیی)تغ مانیبعد از زا دوره .11

از  نیو روت ی( و مراقبت های پرستاری فور يکیزیمختلف نوزاد ، مشخصات ف یدستگاهها ولوژییزی)ف يعیطب نوزاد .12

 دهد.  حیاتاق نوزادان و منزل را توض مان،ینوزاد در اتاق زا

 و نظر اسلام نسبت به يمصنوع ریو انواع ش يمصنوع هیو..... تغذ ایمادر، مزا ری)مشخصات ش ریترشح ش ولوژییزیف .12

 .دینما انیمادر را ب ریبا ش هیتغذ

 ، راشرح دهد. )روشهای پیشگیری از بارداری(خانواده  میتنظ – يشناس تیجمع .11

 .دینما انیرا ب کیو نقش پرستار در مشاوره ژنت ک،یو مشاوره ژنت کیژنت .15



 

 

 :1رویکرد آموزشی

شامل چهار هفدهم جلسات(     2مجازی(                   2ترکیبي▀                                   حضوری 

  :یادگیري با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-هاي یاددهی روش

 رویکرد مجازي

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   مبتني بر محتوای الکترونیکي تعامليیادگیری  ▀

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضورير

 و ...( گروهيرسش و پاسخ، کوئیز، بحث )پ سخنراني تعاملي ▀

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

  مبتني بر حل مسئلهیادگیری (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 تازه های علمي از مجلات در خصوص مباحث بروز پرستاری و اختلالات مادر و نوزاد( سایر موارد      نام ببرید( 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميروش ترکیبي از

 بصورت:

 BIG BLUE BUTTENآموزش مجازی از طریق در دو تا سه جلسه سخنراني توسط استاد مربوطه ، به همراه پرسش و پاسخ و 

هم  2یا  1یکي از روزهایي که با گروه  و یا تداخل امور آموزشي بادر مواقعي همچون تعطیلي رسمي )در صورت ضرورت  یا اسکایپ

 رویکردشنبه ، این دودر روزهای شنبه یا  2و1داشته باشد . لذا به جهت هماهنگ بودن و یکسان پیش بردن کلاسهای گروه  پوشاني

 خواهد بود(.رساني قبلي مجازی با اطلاع 

 

  

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 1س در گروه درارائه تقویم جدول 

 13.21-11روز و ساعت کلاس شنبه ها ساعت 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیري

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان
 حذف کلاس -بعلت تعطیلي رسمي   

 )جلسه اول از هفته دیگر شروع میشود(

 32/2/1011                   

 اربعین حسینی

 دکتر باستاني

 باستانی دکتر 3/7/1011 تعاملی سخنرانی کلیات و مفاهیم بهداشت مادر و نوزاد –درس طرح دوره اشنایي با  1

 باستانی دکتر 9/7/1011 آموزش مجازی* د لقاح فراین - فرزند آوری  -ي و لگندستگاه تناسل اناتومي فیزیولوژی 3

 -بارداری با مرتبط مفاهیم -جنین تکامل و رشد - لقاح فرایند ادامه 2

 خطر کم و طبیعي حاملگي

 باستانی دکتر 12/7/1011 آموزش مجازی*

 تمسیس يکیزیف راتییتغ - یباردار یو علائم و نشانه ها یباردارادامه  0

 در حاملگي مادرو تغییرات روانشناختي  مختلف بدن یها

 باستانی دکتر 32/7/1011 تعاملی سخنرانی

 - یدرباردار عیشا اتیو شکا یمحاسبه مدت باردار- يحاملگ صیتشخ 5

نیسلامت جن يابیارزی روشها  

 باستانی دکتر 21/7/1011 تعاملی سخنرانی

و  نیسلامت جن يابیارز يتهاجم ریو غ يتهاجم یوشهاادامه ر 2

 مراقبتهای مربوطه 

 باستانی دکتر 7/8/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 10/8/1011 تعاملی سخنرانی های زایمانيکاهش درد دارویي و غیر دارویي  یوش هار -درد زایماني 7

بعد از   يکیولوژیزیف راتییتغو  -مانیبعد از زا مراقبت  -ي نفاس دوره 8

یپرستار یمراقبتهاامبولي ریه و –ترومبوفلبیت  – مانیزا  

 باستانی دکتر 31/8/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 38/8/1011 تعاملی سخنرانی نوزاد طبیعي و مشخصات فیزیکي نوزاد طبیعي 9

 باستانی دکتر 5/9/1011 تعاملی سخنرانی کوییز شفاهي بعنوان امتحان میان ترم 11

يعیاز نوزاد طب نیو روت یفوری مراقبتها -يعینوزاد طب 11  باستانی دکتر 13/9/1011 تعاملی سخنرانی 

يعیاز نوزاد طب نیو روت یفوری مراقبتها -يعینوزاد طبادامه  13  

 و رفلکس ها در نوزاد  يتکامل عصب  تیوضع يبررس

 باستانی دکتر 19/9/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 32/9/1011 تعاملی سخنرانی ي و تغذیه با شیر مادرده ریش ندیفرا -نوزاد یا هیتغذ یازهانی 12

 باستانی دکتر 2/11/1011 تعاملی سخنرانی ژورنال کلاب-تازه های مراقبتهای پرستاری در بارداری و زایمان 10

 دکتر باستاني 11/11/1011 تعاملی سخنرانی ژورنال کلاب–تازه های مراقبتهای پرستاری در بارداری و زایمان  15

 و پیشگیری از بارداری يشناس تیجمع- کیو مشاوره ژنت کیژنت 12

  (خانواده میتنظ)روشهای 

 دکتر باستاني 17/11/1011 آموزش مجازی*

 دکتر باستانی 30/11/1011  رفع اشکال 17

 



 

 

 

 3س در گروه درارائه تقویم جدول 

 13.21-11روز و ساعت کلاس دوشنبه ها ساعت 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیري

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان
 ینا – دوم و اول گروه در کلاسها شروع همساني وترم  اول هفته در اربعین  رسمي تعطیلي بعلت 

 جلسه اول از هفته دیگر شروع میشود.  و شده کنسل کلاس از جلسه
 دکتر باستاني 38/2/1011 

 باستانی دکتر 0/7/1011 تعاملی سخنرانی کلیات و مفاهیم بهداشت مادر و نوزاد –درس طرح دوره اشنایي با  1

 باستانی دکتر 11/7/1011 آموزش مجازی* د لقاح فراین - فرزند آوری  -ي و لگندستگاه تناسل اناتومي فیزیولوژی 3

 -بارداری با مرتبط مفاهیم -جنین تکامل و رشد - لقاح فرایند ادامه 2

 خطر کم و طبیعي حاملگي

 باستانی دکتر 18/7/1011 آموزش مجازی*

 تمسیس يکیزیف راتییتغ - یباردار یو علائم و نشانه ها یباردارادامه  0

 در حاملگي مادرو تغییرات روانشناختي  مختلف بدن یها

 باستانی دکتر 35/7/1011 تعاملی سخنرانی

 - یدرباردار عیشا اتیو شکا یمحاسبه مدت باردار- يحاملگ صیتشخ 5

نیسلامت جن يابیارزی روشها  

 باستانی دکتر 3/8/1011 تعاملی سخنرانی

و  نیسلامت جن يابیارز يتهاجم ریو غ يتهاجم یوشهاادامه ر 2

 مراقبتهای مربوطه 

 باستانی دکتر 9/8/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 12/8/1011 تعاملی سخنرانی های زایمانيکاهش درد دارویي و غیر دارویي  یوش هار -درد زایماني 7

بعد از   يکیولوژیزیف راتییتغو  -مانیبعد از زا مراقبت  -ي نفاس دوره 8

یپرستار یمراقبتهاامبولي ریه و –ترومبوفلبیت  – مانیزا  

 باستانی دکتر 32/8/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 21/8/1011 تعاملی سخنرانی نوزاد طبیعي و مشخصات فیزیکي نوزاد طبیعي 9

 باستانی دکتر 7/9/1011 تعاملی سخنرانی کوییز شفاهي بعنوان امتحان میان ترم 11

يعیاز نوزاد طب نیو روت یفوری مراقبتنها -يعینوزاد طب 11  باستانی دکتر 10/9/1011 تعاملی سخنرانی 

يعیاز نوزاد طب نیو روت یفوری مراقبتنها -يعینوزاد طبادامه  13  

 و رفلکس ها در نوزاد  يتکامل عصب  تیوضع يبررس

 باستانی دکتر 31/9/1011 تعاملی سخنرانی

 باستانی دکتر 38/9/1011 تعاملی سخنرانی و تغذیه با شیر مادر يده ریش ندیفرا -نوزاد یا هیتغذ یازهاین 12

 باستانی دکتر 5/11/1011 تعاملی سخنرانی ژورنال کلاب-تازه های مراقبتهای پرستاری در بارداری و زایمان 10

 دکتر باستاني 13/11/1011 تعاملی سخنرانی ژورنال کلاب–تازه های مراقبتهای پرستاری در بارداری و زایمان  15

 و پیشگیری از بارداری يشناس تیجمع- کیو مشاوره ژنت کیژنت 12

  (خانواده میتنظ)روشهای 

 دکتر باستاني 19/11/1011 آموزش مجازی*

 دکتر باستانی 32/11/1011  رفع اشکال 17



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  س درس، انجام تکالیف در موعدلانظیر حضور منظم در کدر طول دوره و انتظارات  دانشجووظایف عمومي 

 1سلاهای ک معرفي شده و مشارکت فعال در برنامه

از فراگیران انتظار مي رود که ضمن حضور فعال در کلاس ، در ارایه مقالات و مباحث و پرسش و پاسخ در کلاس مشارکت 

 قع در امتحانات را رعایت کنند.داشته باشند و وقت شناسي و حضور بموجدی 

 :روش ارزیابی دانشجو

 گروهي یا انفرادی بطور مقاله یا ارایه شفاهي بصورت کوییز 2ارزیابي تکویني )سازنده( -

 چند گزینه ای و صحیح غلطبصورت کتبي  بصورت امتحان پایان ترم  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 

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

 نمره 2(       گروهي یا انفرادی بطور مقاله ارایه یا و ترم میان امتحان یا شفاهي، کوییز) کلاسي فعالیت -2

                                                                                                                           نمره 17                                                                                                  ترم پایان آزمون -2

 نمره 21                                                                                                                          جمع

 

  :منابع

 :کتبالف( 

 به انظمام: دانشکدهو درسنامه های انگلیسي و فارسي موجود در کتابخانه ابها کت

 شامل:و انگلیسی  کتاب فارسیدو 

ضیغمي کاشاني ربابه ، دشتي الهه بختیاری محمود . پرستاری بهداشت مادران و نوزادان )در کتابخانه( . نشر جامعه  -1

 1291نگر 

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان. زیر نظر سیمبر معصومه شاهواری زهرا، قراچه مریم، قلي زاده لیدا و زارع الهام.  -2
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2- Sharon Murray, Foundation of Maternal-Newborn Women’s Health, Nursing, 7TH 

ED, Elsevier, 2019 
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 .های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومي مي1 

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 

 

 سال اخیر در خصوص پرستاری در اختلالات مادر و نوزاد در یک جلسه ژورنال کلاب 5ارایه مقالات بروز در 

 :محتوای الکترونیکي ج(

 جمله:از با پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد مرتبط فارسي و انگلیسي های  سایت وب

The National Association of Neonatal Nurses (www.nannp.org) Important Pregnancy Nurse Links: 

The Online Prenatal Class for Couples 

Induction Mini Class 

Free Beginning Prenatal Class 

The Best Pregnancy Planner 

Mentioned on Tiktok/Instagram 
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