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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده  عنوان واحد درسی:
 پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 ماماییرشته تحصیلی: عملیواحد درسی: نوع

 عملی:  نظری: احدتعداد و
 2 کارآموزی:

 واحد
 پیوسته  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

        تعداد ساعت
 :نظری

 

 202عملی:

 ساعت
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:

 کد درس:

97 

 پیشنیاز: ندارد

 

79-79 

 نیمسال دوم

   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی: ساناز فیاضی دگی:نام و نام خانوا

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 sanazfaiiazi@zums.ac.irپست الکترونیک:  44239494تماس: شماره

 ، طبقه دوم ، دفتر مجلهدانشکده پرستاری و مامایی زنجان    محل کار:

 ساناز فیاضی،  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس حوه برگزاری دوره:ن

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  20/22/79 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

 

:شرح درس عملی  

دمات نظیم خانواده و خاین درس به دانشجویان کمک مي نماید که خدمات مامایي مربوط به بهداشت باروری و مادر و کودک وت

همچنین مشكالت موجود در ارائه خدمات را شناسایي نموده و راه  .بهداشت جامعه مربوطه را به نحو صحیح و با مهارت الزم انجام دهند

 حل مناسب جهت رفع مشكالت ارائه نماید

 

 هدف کلی:

ده و خدمات بهداشت جامعه مربوطه را که جزو رسیدن مهارت در ارائه خدمات بهداشت باروری ، مادر و کودک و تنظیم خانوا

 وظایف اصلي ماماهاست. همچنین تشخیص مشكالت موجود در مورد این خدمات و نیز ارائه راه حل برای آنها 

ا دستیابي به مهارت ارائه خدمات بهداشت باروری ،مادر وکودک وتنظیم خانواده خدمات بهداشت جامعه مربوطه را که جزو وظایف اصلي مام

همچنین تشخیص مشكالت موجود در مورد این خدمات و نیز ارائه راه حل برای انها کسب توانایي در انجام مشاوره با مادر و خانواده  .هاست

مور ام اکسب توانایي در انجام اموزش بهداشت به مادر ،خانواده و جامعه کسب توانایي در انجام امور مربوط به معاینات مادر کسب توانایي در انج

 مربوط به معاینه کودکان کسب توانایي در راهنمایي مادر وخانواده و گروههای آسیب پذیر

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

 :تنظیم خانواده

  خواندن جواب اسمیر وتفسیر انانجام اسمیر دهانه رحم

  کنندگانمعاینه فیزیكي مراجعه 

  انجام مشاوره تنظیم خانوادهده وتغییر روش تنظیم خانوا
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  تشكیل پرونده جدید جهت تنظیم خانواده

 مددجو را پذیرش نماید

 های تزریقي و ای یو دی و.......ارائه انواع روش های تنظیم خانواده به مددجویان مانند قرص های ترکیبي و کاندوم و امپول 

 زمالیشات انجام معاینات و ازما 

 گذاردن ای یو دی 

  س تنظیم خانوادهکالوزشیاموزش فردی و گروهي و اداره تهیه پمفلت ،بوکلت و پوستر ام

 خارج کردن ای یو دی

 : واکسیناسیون 

  بكار گیری اصول اسپتیک به هنگام انجام واکسیناسیون 

 ها بكارگیری زنجیره سرد در استفاده از واکسن

 جویز وتزریق انو تجویز و تزریق واکسن کزاز برای مادران بارداربكار گیری شیوه صحیح ت 

 وبه موقع انجام داده اسبرنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل ونوع واکسن برای کودکي که برنامه ی واکسناسیون خود را درست 

اسیون خود را درست وبه موقع انجام نداده برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل ونوع واکسن برای کودکي که برنامه ی واکسن 

 است

 تشخیص موارد منع انجام واکسیناسیون

 نالر ونوع واکسن در کودکان وبزرگساتشخیص واجرای صحیح تجویز مقدا 

  : سال 5مراقبت از کودک زیر  

 تشكیل پرونده برای مراجعین جدید

 اندازه گیری وزن ،قد و دور سر کودکان 

 شددر کارت مخصوصترسیم درست منحني ر 

 برنامه ریزی برای فواصل مراجعه برای پایش رشد  

 م و در صورت لزوم ارجاع به موقعالزاحبه با مادر ودادن توصیه های با انجام مص تشخیص انحرافات از رشد مناسب و پیگیری علت ان

 اموزش شیردهي صحیح از پستان  
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 اموزش تغذیه تكمیلي تا دو سالگي

 اموزش تغذیه با شیر کمكي  

 ی دو سال البااموزش تغذیه صحیح کودک 

 تشخیص و انجام برنامه ی مراقبتي و اموزش در مورد اسهال ،بیماری تنفسي ،برفک و تب

  : مراقبت از مادر باردار 

 مراقبت از مادر باردار طبق پروتكل

 تشكیل پرونده جهت مراجعه کنندگان جدید  

 ن و فشار خون اندازه گیری قد و وز

 انجام معاینات فیزیكي ولئو پولد کنترل صدای قلب جنین و عالئم حیاتي مادر 

 درخواست ازمایشات روتین بارداری انجام

اموزش به مادر در مورد مراقبت از خود در موضوعات مختلف نظیر خواب واستراحت ،استحمام و بهداشت فردی ،فعالیت جنسي  

 ت و ورزشهای دوران بارداری انجام ،تغذیه، عالئم خطر وتمرینا

 اموزش گروهي برای ماردار با موضوعات مربوط به اموزش دوران بارداری 

 توجه ومعاینه در مورد بهداشت دهان ودندان مادر باردار وارجاع به دندانپزشک 

 معاینه پستان و بررسي ان جهت امادگي برای شیردهي 

 مشاوره پیش از ازدواج و اموزش 

 شاوره عملكرد جنسي اموزش م

 اموزش رابطین بهداشتي در یک موضوع مرتبط 

 بهداشت جامعه

 س اموزشي برای مدارس دخترانه الارائه ک 

 رساني شده  و اطالعبرنامه ریزی شده انمها با یک موضوع از قبل تعیین س اموزشي در فرهنگسرا برای خالارائه ک

 در ان شاغل میباشند و ارائه اموزش بهداشتي به انان بازدید از یک کارگاه ویا یک کارخانه که زنان 

بازدید وارائه خدمات بهداشت مادر و کودک در مرکز بهداشت روستایي بازدید از مرکز ستادی در شبكه بهداشت و اشنایي با نحوه 
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 کار وجمع اوری اطالعات بهداشتي و نظارت در ان مرکز وتهیه ذیج حیاتي وتفسیر ان توسط دانشجویان

 اموزشي در مسجد برای زنان  کالسارائه  

 به انان بازدید از شهر و روستا با کمک رابطین بهداشتي الزمبازدید از یک مرکز نگهداری سالمندان ومعلوالن وارائه اموزش های 

 بازدید از مهد کودک و رسیدگي و اموزش در مورد مسایل بهداشتي کودکان قبل از سنین مدرسه  

منطقه محل تحصیل و قابل اجرا ل مشكل بهداشتي یا مدیریتي هر نوع برنامه بهداشت جامعه دیگری که مربوط به انجام یک پروژه ح

 دباش

 

  

 

 

  

 روش های تدریس:

                                                        نمایش عملی                                                                                                                                       ایفای نقش                                                                بحث گروهی                                                                                      پرسش و پاسخ                                                                                   سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                              شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                         

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      

 مواد و وسایل آموزشی:

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 خصوص مطالب تدریس شده  سوال در

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درخواستی اساتیدانجام تکالیف 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
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 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 موارد موتبط با ایمني خود و بیمار را انجام دهد 

 نماید بدون هماهنگي استاد تصمیمي برای بیمار اتخاذن

 هیچ اقدامي بدون هماهنگي استاد انجام ندهد

 فهرست منابع درسی

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 کتاب های مراقبت ها ی پرستاری و مامایی 

  پارک &کتاب بهداشت پارک 

 راهنمای کشوری مراقبت از مادران خارج از بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:

 % 66 مربوطه به مددجو و مراجعه کنندهانجام مراقبت های 

 

  %26در محیط کاراموزی اسالمی حضور فعال ورعایت موارد انضباطي و  
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 % 26 چگونگي انجام تكالیف محوله نظیر ترجمه مقاله ،پمفلت و شرکت در جلسات پرسش وپاسخ 


