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 زنجان پزشکی علوم دانشگاه :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 ومامایی پرستاری دانشکده

 کودکان گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  (1) نوزاد و مادر بهداشت پرستاری درس طرح عنوان واحد درسی:

 کارشناسیصیلی: مقطع تح نظرینوع واحد درسی: 

 3 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 5.2نظری: واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 04نظری: 

کد 

 درس:

55 

 پیشنیاز: 

 داروشناسی،

 آموزش فرآیند

 بیمار

برنامه  جدیدترین تاریخ تصویب

 آموزشی توسط وزارت بهداشت:

52/5/1393 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری کودکان رشته تحصیلی:  منصوره سپهری نیانام و نام خانوادگی: 

 (علمی هیات)مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 33104114-450شماره تماس: 
m.sepehrinea@zums.ac.ir 

 مامایی-پرستاری ،دانشکده پزشکی علوم دانشگاه پردیس   آدرس محل کار:

 ، ملیحه جاویدپورمحبی ،پروین جو افشین مهنازنام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 0/4/1394 
 ه:بازنگری بر اساس نیاز جامع

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

44/44/1394 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

13/49/1394 
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 اهداف آموزشی

 رویکرد با نوزادان و مادران سالمت بهبود به نسبت دانشجو به الزم های مهارت و نگرش دانش، انتقال درس این هدفهدف کلی:  

 فیزیکی، پویایی شناخت نیز و است کهنسالی تا لقاح از معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت تامین راستای در محور خانواده

 و مادری نقش پذیرش برای آموزش همچنین. باشد می نظر مد مراحل این با آنها سازگاری نحوه و نوزاد و مادر روانی و فیزیولوژیکی

 است فرزند انتظار در خانواده و زن سالمت بر اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، مذهبی، گذار تاثیر ملعوا از پیشگیری

 اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:

 :حیطه شناختی 

 .دهد شرح را آن با مرتبط عوامل و زن سالمت

 .دهد توضیح را رجیوخا داخلی تناسلی اندام آناتومی

 .دهد شرح را دوران این تغییرات و بلوغ

 .دهد توضیح را دوران این در پرستاری مراقبت و یاسئگی قاعدگی، از پیش سندرم

 .دهد توضیح را جنین تکامل و رشد دوره های و لقاح مراحل

 .دهد شرح را آن اعمال و آمنیوتیک مایع

 .نماید بیان را جفت تکامل و تکوین چگونگی

 .نماید رابیان آن ویژگی های و جنین خون گردش

 .دهد توضیح را مامایی اختصارات و ها واژه

 .دهد شرح را دوران این فیزیولوژیک تغییرات و حاملگی سن تعیین روشهای و حاملگی های نشانه و عالئم

 .نماید بیان را بارداری دوران مراقبتهای

 .دهد توضیح را آن روشهای و تعریف را جنین سالمت ارزیابی

 .نماید بیان را نوزادان و مادران بهداشت در ژنتیک مشاوره و ژنتیک اهمیت

 .دهد شرح را آن تشخیصی روشهای و ژنتیکی اختالالت

 .دهد توضیح مادر رحم در را جنین موقعیت و شرایط تشخیصی روشهای و زایمانی درکانال جنین قرار و حالت لگن، آناتومی
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 .دهد شرح را مربوطه پرستاری مراقبتهای و آن بر موثر عوامل ل،مراح طبیعی، زایمان

 .نماید رابیان زایمان درد کاهش روشهای

 .دهد شرح را طبیعی نوزاد فیزیولوژی

 .دهد توضیح را خانواده تنظیم روشهای انواع

 حیطه عاطفی:

 در مورد موضوعات مر بوطه تحقیق نماید

  در مورد موضو عات سوال نماید.

 .ای گروهی شرکت نمایددربحث ه

 حیطه روانی حرکتی:

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  و وسایل آموزشی: سایر مواد

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
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 اختصاصی اهداف به مربوط قسمت در شده ذکر رفتاری اهداف کسب

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  SSmmaallll  GGrroouupp  ddiissccuussssiioonnارائه کنفرانس درسی با موضوع مشخص شده در ابتدای دوره به روش ارائه کنفرانس درسی با موضوع مشخص شده در ابتدای دوره به روش   --11

  حضور فعال، خالق و پویا در کالسحضور فعال، خالق و پویا در کالس  --22

  شرکت در پرسش و پاسخشرکت در پرسش و پاسخ  --33

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 

 به آموزش، انجام با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت کالس، در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ، شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع

 آموزشی مباحث در پویا و فعال : شرکتمجازها

  محدودیتها:

  .کسرخواهدشد کل نمره از نمره 4 دانشجو توسط آن از استفاده درصورت و بوده ممنوع کالس در موبایل از استفاده .1

  .شد خواهد برخورد آموزش قوانین با مطابق کالس در غیرموجه غیبت صورت در .2

 

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 

 

 

 

 

 
 فهرست منابع درسی

  آخرین ویرایش نوزاد، و مادر بهداشت پرستاري کاشانی، ضیغمی ربابه -1

 ویرایش آخرین نوزاد، و مادر بهداشت پرستاري. زهی صالح اهلل هدایت -2

 ویرایش آخرین سالمی، نشر. سنجري مهناز شوقی، مهناز ترجمه لیفر، نوزادان و مادر بهداشت پرستاري درسنامه -3
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 )رفرانس امتحان پایان ترم(آخرین ویرایش نوزاد، و مادر بهداشت رستاري نوقابی، اسدي علی ذوالفقاري،احمد میترا -4

 آخرین ویرایش قطبی، روشنک و جهانی قاضی بهرام: ترجمه. ویلیامز زایمان و بارداري. اسپانگ روس هوث، بلوم لونو، کانینگهام -5

 آخرین ویرایش. گلبان انتشارات. دالور بهرام قطبی، روشنک ترجمه. النگمن شناسی جنین. سادلر توماس -6

  پزشكی آموزش و درمان و بهداشت وزارت خانواده تنظیم جزوات -7

 استفاده قابل اینترنتی پایگاههای-

1. www.pubmed.com 

2. www.uptodate.com 

3. www.sciencedirect.com 

4. www.iranmedex.com 

5. www.sid.ir 

 

 

 

 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........،  عملی:   نمره: نظری 54) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 1: تکالیف کالسی نمره  1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 14  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:

http://www.sid.ir/
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

 جلسه
 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 استاد  عنوان جلسه ) موضوعات تدریس( مکان ارائه

1.  23/6/89 6-4 

 شنبه

دانشکده 

 پرستاری

تعریف، اهداف، قلمرو وگسترش فعالیت پرستاری 

 دمادر و نوزاد، نظام ارائه خدمات بهداشت مادر و نوزا

 خ افشین جو

2.  3/7/89 4-2 

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن و سالمت 

 زن

 خ محبی

3.  3/7/89 6-4 

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

 سپهری نیا لقاح و رشد و تکامل جنینی

4.  11/7/89 4-2 

 شنبههارچ

دانشکده 

 پرستاری

 سپهری نیا لقاح و رشد و تکامل جنینی

5.  11/7/89 6-4 

شنبهچهار  

دانشکده 

 پرستاری

 سپهری نیا تشخیص حاملگی

6.  17/7/89 4-2 

شنبهچهار  

دانشکده 

 پرستاری

تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری، تغییرات 

جسمی دوران بارداری، تغییرات روانی دوران 

 بارداری

 سپهری نیا

7.  24/7/89 4-2 

شنبهچهار  

دانشکده 

 پرستاری

داری، مسایل شغلی، مسافرت، مراقبتهای دوران بار

نزدیکی جنسی، استحمام ،  واکسیناسیون و ورزش 

 در بارداری، شکایات  شایع بارداری

 سپهری نیا

8.  1/9/89 4-2 

 نبهچهارش

دانشکده 

 پرستاری

تست استرسی انقباض،  تشخیص سالمت جنین،

تعریف  تست بدون استرس، پروفایل بیوفیزیکی و

ب و عوارض، روشهای ویژگی هر روش ، مزایا و معای

 تشخیص پره ناتال

 جاویدپورخ 

9.  22/9/89 4-2  

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

اهمیت ژنتیک در بهداشت مادر و نوزاد، مروری بر 

اختالالت کروموزومی و ژنی، تشخیص اختالالت 

 ژنتیک در بارداری 

 مشاوره ژنتیک

 جاویدپورخ 

11.  1/9/89 6-4 

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

 خ محبی طبیعی زایمان

11.  22/9/89 6-4 

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

 خ محبی زایمان طبیعی

12.  28/9/89 4-2 

 شنبهچهار

دانشکده 

 پرستاری

روشهای مختلف کاهش درد زایمان، علل درد 

زایمان، انواع روشهای کاهش درد غیر داروئی، انواع 

 روشهای کاهش درد داروئی

 سپهری نیا

13.  

 

6/8/89 4-2 

 شنبهچهار

نشکده دا

 پرستاری

 سپهری نیا دوره بعد زایمان،تغییرات فیزیولوژیک دوره نفاس

 سپهری نیا دوره بعد زایمان،تغییرات فیزیولوژیک دوره نفاسدانشکده  6-4 6/8/89  .14
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 پرستاری شنبهچهار

15.  13/8/89 2-4 

 چهارشنبه

دانشکده 

 پرستاری

 خ افشین جو نوزاد طبیعی، فیزیولوژی نوزاد

16.  21/8/89 4-2 

شنبههارچ  

دانشکده 

 پرستاری

مشخصات فیزیکی نوزاد، مراقبت الزم در اتاق 

 نوزادان

 خ افشین جو

17.  27/8/89 4-2 

شنبهچهار  

 دانشکده

 پرستاری

مشخصات فیزیکی نوزاد، مراقبت الزم در اتاق 

 نوزادان

 خ افشین جو

18.  4/11/89 4-2 

شنبهچهار  

 دانشکده

 پرستاری

مادر، مزایای  مراقبت در منزل، تغذیه نوزاد با شیر

 شیر مادر

 خ افشین جو

19.  11/11/89 4-2 

شنبهچهار  

 دانشکده

 پرستاری

 خ افشین جو روشهای پیشگیری از بارداری
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