
 

 

 

 زنجان  دانشکده پرستاری و مامایی

  کودکان  گروه آموزشی

  Course Planمجازی -تئوریطرح دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  اختالالت مادر و نوزاد در پرستاریعنوان واحد درسی: 

 کارشناسی مقطع تحصیلی:  نظری نوع واحد درسی: 

 واحد
نظری: 

 واحد2
 4ترم ترم تحصیلی:   کارورزی: کارآموزی:  :مجازی عملی: 

 ساعت،

 روزیا ماه
 بخش: سال: کارآموز     - ساعت44

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

پرستاری 

هداشت ب

مادر و 

 نوزد 

 

برنامه آموزشی توسط  جدیدترین تاریخ تصویب

 وزارت بهداشت

22/2/3434 

 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری کودکانرشته تحصیلی:   سهیال عباسینام و نام خانوادگی: 

 عضوهیئت علمی ومربی رتبه علمی:  کارشناس ارشد پرستاری کودکان مقطع تحصیلی:  

 23324432323شماره تماس: 
                  پست الکترونیک:

        abbasi@zums.ac.ir        
    آدرس محل کار:

 ملیحه جاویدپورنام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 تاریخ تدوین طرح درس: برگزاری برنامه:روش 

33/33/33 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری

 

 مجازی

  

 ترکیبی

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

22/22/3431 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

 



 اهداف آموزشی

 

هدف کلی:  آشنایی دانشجویان با مراقبت های پرستاری در موارد غیر طبیعی یا آسیب پذیر دوران بارداری و مراقبت های پرستاری از نوزاد به 

  هنگام بیماری، شناخت بیماریهای نوزادان و مراقبت و آموزش های الزم به خانواده

 اهداف اختصاصی )رفتاری(: 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:

  شناختی:حیطه 

 عوامل خطر ساز حاملگی را نام ببرد.

 استفراغ های بدخیم دوران بارداری را شرح داده و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.

 مسمومیت های دوران بارداری را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد.

 مراقبت های پرستاری در انواع مسمومیت های بارداری را شرح دهد.

پرستاری در خونریزی های دوران بارداری را بیان کند.توجهات   

 انواع سقط را نام برده و تعریف کند.

 نحوه درمان و مراقبت های پرستاری را در انواع سقط بیان کند.

 مول را تعریف کرده و نحوه درمان و مراقبت های آن را بیان کند.

ذکر کندجفت سر راهی را تعریف کرده و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد.ج رحمی را شرح داده و تدابیر پرستاری آن را خار حاملگی   

.دهد شرح را جفت دکولمان   

ریهای نحوه مراقبت از مادران مبتال به بیماری های داخلی جراحی) قلب و عروق، دیابت، آسم، بیماری های گوارش، آنمی، بیماری های اعصاب، بیما

.عفونی و بیماری های غدد( را شرح دهد  

.کند بیان را آن اتیولوژی و کرده تعریف را قلو چند حاملگی   

 عوارض احتمالی حاملگی چند قلو را بیان کرده و مراقبت های آن را بیان کند.

 انواع اختالالت جفت و مایع آمنیون را نام برده و نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.



نام برده و نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.انواع زایمان های آسیب پذیر را   

 نحوه مراقبت از مادر مبتال به پارگی زودرس کیسه آب را شرح دهد.

 زایمان زودرس را تعریف کرده و نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.

تاری آن را بیان کند.پروالبس بند ناف را تعریف کرده و نحوه درمان و مراقبت های پرس  

 حاملگی طوالنی را تعریف کرده و خطرات ناشی از آن را ذکر کند.

 القاء و تقویت زایمان را تعریف کرده و عوارض آن را شرح دهد.

 تدابیر پرستاری در القاء زایمان را ذکر کند.

 اپی زیاتومی را تعریف کرده و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.

ن با فورسپس و واکیوم را شرح داده و عوارض آن را بیان کند.چگونگی زایما  

 سزارین را تعرف کرده و مرافبت های پرستاری قبل و پس از سزارین را شرح دهد.

 عوارض احتمالی پس از زایمان را نام برده و نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان کند.

وش های درمان ناباروری را شرح دهد.نازایی و عقیمی را تعریف کرده و انواع ر  

 انواع واحد های مراقبتی نوزادان، تسهیالت و وظایف پرسنل واحدها را مقایسه نمایند.

 چگونگی تعیین سن درون رحمی نوزاد را توضیح دهند.

 تدابیر مراقبتی برای نوزادان آسیب پذیر را توضیح دارند.

در زمان تولد را توضیح دهند.تدابیر مراقبتی در انواع صدمه های مکانیکی   

 انواع ایکتر نوزادی را شرح دهد

 عوامل تولد نوزادان در معرض خطر را لیست نمایند.

 خصوصیات نوزادان در معرض خطر را مقایسه نمایند

 مشکالت فیزیولوژیک قبل و حین تولد برای نوزادان پر خطر را مقایسه نمایند.

  

 



 :حیطه عاطفی 

  بوطه تحقیق نمایددر مورد موضوعات مر 

 .در مورد موضو عات سوال نماید 

  دربحث های گروهی شرکت نماید 

 روش های تدریس

 بار گذاری فایل صوتی درسامانه نوید  پرسش و پاسخ  ایفای نقش بحث گروهی 

 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

 سامانه های آموزشی رسمی 
  سامانه های آموزشی

 غیررسمی
 سایر تکلیف محور 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی(
  منابع

 الکترونیک
 کتاب / جزوه  وایت بورد پاورپوینت 

  /تصویر

 عکس

 /کاتالوگ 

 بروشور

  /نمودار

 چارت

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

 رایانه سایر مواد و وسایل آموزشی:  

 (سامانه نوید مکان برگزاری آموزش)مجازی
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی 

 سایر مکان های آموزشی:  

 )تجارب یادگیری )مرتبط با استاد 
 مربوطه بیماریهاومشکالت شایع ومراقبتهای ،مادر و نوزاد ارزیابی  آشنایی با 

 آمادگی الزم در خصوص مطالب تدریس شده جلسات قبل و شرکت در پرسش و پاسخ کالس مجازی  و کوئیز                      

 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 دوره درطول  شده مشخص موضوع باوکوئیزها   درسی گزارشات  ارائه 
 ) درزمان مشخص شده ( 
 مجازی کالس در پویا و خالق فعال، حضور 



 درصفحات مجازی پاسخ یادگیری اهداف مشخص شده و پرسش در شرکت 
 مجازی شرکت در بحث های کالسی 
  مجازی تئوریشرکت در جلسات 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 ری یدانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به گسترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وقت ، نقش استاد ، راهنمایی و تسهیل یادگ

 می باشد و انتظار می رود:است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما 

    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 

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

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

 : مجازها

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

  محدودیتها:

 عدم تاییدمطالعه درسامانه(غیبت غیر موجه نداشته باشد( 

 فردی و...های ایمنی از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت توصیه

 

 فهرست منابع درسی
(ویرایش آخرین) صالح زهی هدایت اله و همکاران پرستاری بهداشت مادر و نوزاد. انتشارات گلبان -  

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

 (ویرایش آخرین نوزاد ) و مادر بهداشت پرستاري نوقابی، اسدي علی ذوالفقاري،احمد میترا -

 منابع کمکی

(ویرایش آخرین)آرزومانیانس سونیاپرستاری نوزادان. انتشارات بشری-  

اندیشه رفیع . دکتر والیتی.انتشارات8102بیماری نوزادان . نلسون -  

Adele Pillitteri. 2015. Maternal and Child Health Nursing: Care of the Childbearing and Childrearing Family. Lippincott 

Williams & Wilkins 

John Ehiri. 2015. Maternal and Child Health: Global Challenges, Programs, 

 

 



 وش ارزشیابیر

 گسترده پاسخ
 ته کو

 پاسخ
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای

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:

 ( .......نمره،  عملی:   20...... نمره: نظری ......22......) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 4 تکالیف کالسی وکوئیز : نمره 3 : حضور و مشارکت فعال ومطالعه بموقع منابع

 نمره 31  :/ دورهامتحان پایان ترم .... نمره :/ دورهامتحان میان ترم 

 سایر موارد:

 
 

 جلسات زمانبندی جدول جلسه

 11/11/99    عباسیخانم )استفراغهای وخیم بارداری،اختالالت فشار خون در بارداری(عوارض بارداری  اول

 11/11/99     عباسیخانم  اختالالت فشار خون در بارداری(ادامه  )عوارض بارداری دوم

 52/11/99     خانم عباسی)انواع سقط، حاملگی خارج رحم( بارداری  دوران  خونریزهای  سوم

                                                     5/15/99     (  )کوئیز اول  خانم عباسی )مول ، جفت سر راهی و دکولمان جفت(بارداریدوران ادامه خونریزیهای    چهارم

 9/15/99   عباسی خانمبیماریهای ریوی و دستگاه گوارش( )بیماریهای داخلی جراحی در بارداری  پنجم

 11/15/99    خانم عباسی(عفونیاختالالت کلیه و ادراری،بیماریهای غدد و بیماریهای  بیماریهای داخلی جراحی در بارداری) ششم

 99/ 53/15    ( دوم)کوئیز  عباسی خانمبیماریهای قلبی و انواع کم خونی ها  هفتم

 33/15/99    خانم عباسیدیابت در بارداری  هشتم

 11/1/1133  خانم عباسی زایمانهای آسیب پذیر و زایمانهای ابزارمند نهم

 51/1/1133      ( سوم)کوئیز خانم عباسیبه مادر و نوزاد حین زایمان،عوارض پس از زایمان ،چند قلویی صدمات وارده  دهم

 51/1/1133  جاوید پورخانم نوزادان آسیب پذیر  یازدهم

 1133/ 1/5  پور جاوید خانممشکالت تنفسی در نوزادان  دوازدهم

 11/5/1133  پور جاوید خانمایکتر نوزادی  سیزدهم

 5/1133/ 11      ( چهارم)کوئیز پور جاوید خانماحیاء نوزاد  چهاردهم

 1/3/1133  پور جاوید خانم NECهیپوگلیسمی،سپسیس نوزادی ، پانزدهم 

  3/1133/ 1     (پنجم)کوئیز    پور جاوید خانم ناباروری شانزدهم



 


