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حور در مخانواده  کردیالزم به دانشجو نسبت به بهبود سالمت مادران و نوزادان با رو یدرس انتقال دانش، نگرش و مهارت ها نیهدف ا  هدف کلی:

 همادر و نوزاد و نحو یو روان یکیولوژیزیف ،یکیزیف ییایشناخت پو زیاست و ن یاز لقاح تا کهنسال یو معنو یاجتماع ،یروان ،یسالمت جسم نیتام یتاسرا

 و یدتصااق ،یفرهنگ ،یگذار مذهب ریاز عوامل تاث یریشگیو پ ینقش مادر رشیپذ یآموزش برا نیباشد. همچن یمراحل مد نظر م نیآنها با ا یسازگار

 بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند است. یجتماعا

 :یکارآموز یهدف کل

 که در انتظار فرزند است. یاز زنان و خانواده ا یدر مراقبت پرستار انیدانشجو یراب ینیساختن امکان کسب تجربه بال فراهم

 در باشند:یران قاراگمی رود ف ردر پایان برنامه آموزشی، انتظا اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :یشناخت طهیح

 .زن و عوامل مرتبط با آن را شرح دهد سالمت

 .دهد حیرا توض یوخارج یداخل یاندام تناسل یآناتوم

 .دوران را شرح دهد نیا راتییو تغ بلوغ

 .دهد حیدوران را توض نیدر ا یو مراقبت پرستار یاسئگی ،یاز قاعدگ شیپ سندرم

 .دهد حیرا توض نینتکامل جو  رشد یه هارلقاح و دو مراحل

 .و اعمال آن را شرح دهد کیوتیآمن عیما

 .دینما انیو تکامل جفت را ب نیتکو یچگونگ

 .دینما انیآن راب یها یژگیو و نیخون جن گردش

 .دهد حیرا توض ییها و اختصارات ماما واژه

 .ا شرح دهدان ردور نیا کیولوژیزیف تراییو تغ یسن حاملگ نییتع یو روشها یحاملگ یو نشانه ها عالئم

 .دینما انیرا ب یدوران باردار یمراقبتها

 .دهد حیآن را توض یو روشها فیرا تعر نیسالمت جن یابیارز
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 .دینما انیدر بهداشت مادران و نوزادان را ب کیو مشاوره ژنت کیژنت تیاهم

 .آن را شرح دهد یصیتشخ یو روشها یکیژنت اختالالت

 .دهد حیرا در رحم مادر توض نیجن تیو موقع طیشرا یصیتشخ یو روشها یمانیال زاکاندر نیجنار قر حالت و لگن، یآناتوم

 .مربوطه را شرح دهد یپرستار یمراحل، عوامل موثر بر آن و مراقبتها ،یعیطب مانیزا

 .دینما انیراب مانیکاهش درد زا یروشها

 .را شرح دهد یعینوزاد طب یولوژیزیف

 .دهد حیضه را تووادخان میتنظ یروشها انواع

  :یعاطف طهیح

 .مراحل را درک کند نیو نقش پرستار در ا یو مادر یپدر فیتکامل وظا ،یدوران باردار یو عاطف یروان راتییتغ

 .مسایل قانونی و اخالقی در پرستاری مادر و نوزاد آگاه باشد از

 :یحرکت یروان طهیح

 .را انجام دهد یدوران باردار یمراقبتها

 .دوره را انجام دهد نیا یپرستار یو مراقبتها حیرا توض مانیپس از زا کیولوژیزیف راتییتغ

 .الزم به خانواده را انجام دهد یو آموزشها یپرستار یمراقبتها

 آموزش دهد. حیرا به طور صح یردهیداده و ش حیو عوامل موثر بر آن را توض یده ریمادر، ش ریش یایمزا

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پاسخو  پرسش یراننسخ

 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 تکلیف محور ای آموزشی غیررسمینه همااس شی رسمیزسامانه های آمو

 سایر روش های تدریس:
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 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 واقعیار بیم شدهرد تاندار اسابیم اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

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

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 گیری )مرتبط با استاد(تجارب یاد

 یوط به اهداف اختصاصسمت مربر قذکر شده د یکسب اهداف رفتار
 زیو کوئ یشده جلسات قبل و شرکت در پرسش و پاسخ کالس سیالزم در خصوص مطالب تدر یآمادگ

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 با موضوع مشخص شده درطول  دوره  یارائه گزارشات  درس 
 یدر کالس مجاز ایفعال، خالق و پو حضور 
 یاهداف مشخص شده درصفحات مجاز یریادگیو پاسخ  شدر پرس شرکت 
 یمجاز یکالس یدر بحث ها شرکت 
 یمجاز یدر جلسات تئور شرکت  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

    دانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به گسترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وقت ، نقش استاد ، راهنماایی و تسالیل

 مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می باشد و انتظار می رود:نتقال تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب ه ایری است نگیاد

    اهمیت دهید. مجازی به حضور مرتب و منظم همراه با آمادگی در تمام جلسات درس 

  (درسامانه )عدم تاییدمطالعهجلسه موجب کسر نمره خواهد شد.  3غیبت  بیش از 

  داشته باشید.م تکالیف در سر موعد توجه و انجادر بحث های کالس 

  .به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه فرمایید 

 : مجازها

 به صورت پیام درسامانه نوید سوال پرسیدن و بحث در مورد موضوع 

  محدودیتلا:

 نه(ام)عدم تاییدمطالعه درساغیبت غیر موجه نداشته باشد  
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 یزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...از قبیل: مواجلات شغلی، تجلهای ایمنی توصیه

1-  

2-  

... 

 

 فلرست منابع درسی

 

  شیرایو نیپرستاری بلداشت مادر و نوزاد، آخر ،یکاشان یغمیربابه ض -1

 شیاریو نی. پرستاری بلداشت مادر و نوزاد، آخریاهلل صالح زه تیهدا -2

 شیرایو نیآخر ،ی. نشر سالمیملناز سنجر ،یترجمه ملناز شوق ر،فیبلداشت مادر و نوزادان ل یدرسنامه پرستار -3

 ترم( انی)رفرانس امتحان پاشیرایو نیرستاری بلداشت مادر و نوزاد، آخر ،ینوقاب یاسد یعل ،احمدیذوالفقار ترایم -4

 نیآخر ،یو روشنک قطب یجلان ی. ترجمه: بلرام قاضامزیلیو مانیو زا یردارابلونو، بلوم هوث، روس اسپانگ.  نگلامیکان -5

 شیرایو

 شیرایو نیتوماس سادلر. جنین شناسی النگمن. ترجمه روشنک قطبی، بلرام دالور. انتشارات گلبان. آخر -6

  خانواده وزارت بلداشت و درمان و آموزش پزشکی میجزوات تنظ -7

 تفادهساقابل  ینترنتیا یگاهلایپا-

o www.pubmed.com 
 www.uptodate.com 

 www.sciencedirect.com 
 www.iranmedex.com 

 www.sid.ir 
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 ابیروش ارزشی

 گسترده پاسخ
 ته کو

 پاسخ
 جورکردنی چند گزینه ای

صحیح / 

 غلط
 مصاحبه چک لیست

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

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
 

 ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 
 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست

  

 سایر روش های ارزشیابی:

 کار عملی: ...... نمره نمره 1: تکالیف کالسی نمره 5: حضور و مشارکت فعال

 نمره 15  :/ دورهرمامتحان پایان ت نمره :/ دورهن میان ترماحامت نمره  2کوئیز:
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  آموزشیبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

 روش ارائه جلسه
 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 استاد  ریس(عنوان جلسه ) موضوعات تد ارائه مکان

پرسش و  -یسخنران  .1

 پاسخ

12/6/2011 21-21 

 شنبهیک

دانشکده 

 پرستاری

هداف، قلمرو وگسترش فعالیت پرستاری ا ،ریفتع

 مادر و نوزاد، نظام ارائه خدمات بهداشت مادر و نوزاد

 خ افشین جو

پرسش و  -سخنرانی  .2

 پاسخ

12/6/2011 21-21 

 سه شنبه

ده انشکد

 پرستاری

دستگاه تناسلی زن و سالمت  آناتومی و فیزیولوژی

 نز

 پور جاویدخ 

پرسش و  -سخنرانی  .3

 پاسخ

12/6/2011 21-21 

 جشنبهپن

دانشکده 

 پرستاری

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن و سالمت 

 نز

 پور جاویدخ 

پرسش و  -سخنرانی  .4

 پاسخ

21/6/2011 21-21 

 شنبهیک

دانشکده 

 پرستاری

 سپهری نیا و رشد و تکامل جنینی لقاح

پرسش و  -سخنرانی  .5

 پاسخ

0/7/2011 21-21 

 شنبهسه 

دانشکده 

 پرستاری

 سپهری نیا (اول زیکوئ)جنینی و تکامل دشو ر لقاح

پرسش و  -سخنرانی  .6

 پاسخ

6/7/2011 21-21 

هشنبپنج  

دانشکده 

 پرستاری

 نیا سپهری شخیص حاملگیت

پرسش و  -سخنرانی  .7

 پاسخ

22/7/2011 21-21 

 شنبهکی

دانشکده 

 پرستاری

تست استرسی انقباض،  نین،تشخیص سالمت ج

تعریف  وتست بدون استرس، پروفایل بیوفیزیکی 

زایا و معایب و عوارض، روشهای م روش ، هر یویژگ

 تشخیص پره ناتال

 پور دیخ جاو

پرسش و  -سخنرانی  .8

 پاسخ

22/7/2011 21-21  

 سه شنبه

دانشکده 

 پرستاری

و نوزاد، مروری بر ادر اهمیت ژنتیک در بهداشت م

موزومی و ژنی، تشخیص اختالالت اختالالت کرو

 (دوم زیکوئ)یکتنمشاوره ژ ژنتیک در بارداری 

 پور دیخ جاو

پرسش و  -سخنرانی  .9

 پاسخ

11/7/2011 21-21 

  هپنجشنب

دانشکده 

 پرستاری

تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری، تغییرات 

ان دور جسمی دوران بارداری، تغییرات روانی

  بارداری

 سپهری نیا

پرسش و  -سخنرانی  .11

 پاسخ

12/7/2011 21-21 

هکشنبی  

 دانشکده

 پرستاری

 سپهری نیا بارداری های جزئی دوران یتاحنار

پرسش و  -یرانسخن  .11

 پاسخ

17/7/2011 21-21 

  شنبهسه 

دانشکده 

 پرستاری

مسافرت،  ،یشغل لیمسا ،یدوران باردار یمراقبتها

و ورزش  ونیناسیاستحمام ،  واکس ،یجنس یکینزد

 یدر باردار

این یسپهر  

پرسش و  -سخنرانی  .12

 پاسخ

0/2/2011 21-21 

  هشنبپنج

ه کدشندا

 پرستاری

پور دیخ جاو (سوم زی)کوئ یعیطب نزایما  

ش و پرس -سخنرانی  .13

 پاسخ

22/2/2011 21-21 

 شنبهیک

دانشکده 

 پرستاری

ل درد ان، علروشهای مختلف کاهش درد زایم

انواع روشهای کاهش درد غیر داروئی، انواع  زایمان،

 روشهای کاهش درد داروئی

 سپهری نیا

14.  

 

پرسش و  -نیسخنرا

اسخپ  

22/2/2011 21-21 

  نبهش سه

دانشکده 

ریرستاپ  

 سپهری نیا یولوژیک دوره نفاسدوره بعد زایمان،تغییرات فیز
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پرسش و  -سخنرانی  .15

 پاسخ

12/2/2011 21-21 

 پنجشنبه

 انشکدهد

 پرستاری

 زایمان،تغییرات فیزیولوژیک دوره نفاس دوره بعد

 چهارم( زی)کوئ

 سپهری نیا

و پرسش  -سخنرانی  .16

 پاسخ

1/9/2011 21-21 

 کشنبهی

 کدهدانش

ریستاپر  

 خ افشین جو  یولوژی نوزادد طبیعی، فیزنوزا

پرسش و  -سخنرانی  .17

 پاسخ

9/9/2011 21-21 

  هپنجشنب

دانشکده 

 پرستاری

اق مشخصات فیزیکی نوزاد، مراقبت الزم در ات

 وزادانن

 خ افشین جو

رسش و پ -سخنرانی  .18

 پاسخ

26/9/2011 21-21 

هکشنبی  

 دهدانشک

یررستاپ  

اق زم در اتال قبتمرامشخصات فیزیکی نوزاد، 

 (پنجم زی)کوئاننوزاد

 خ افشین جو

پرسش و  -سخنرانی  .19

 پاسخ

12/9/2011 21-21 

هسه شنب  

 دانشکده

 پرستاری

مراقبت در منزل، تغذیه نوزاد با شیر مادر، مزایای 

 رماد شیر

 خ افشین جو

 پرسش و -سخنرانی  .21

 پاسخ

21/9/2011 21-21 

  هشنبپنج

 دهکشندا

 پرستاری

ین جوخ افش اریز باردروشهای پیشگیری ا  

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 


