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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

  درس:  مشخصات كلي

 

 کارشناسی پرستاری  تحصیلي:  یرشتهو    مقطعپرستاری                گروه آموزشي:                    پرستاری بروجرد دانشکده:

 بهداشت مادر و نوزاد             یپرستار:  نام درس

 ماریآموزش به ب ندی/ فرآ یداروشناس    : یش نیازپ                    نظری : دنوع واح                                 5/2     تعداد واحد:

 سامانه نوید  : مکان برگزاری   14-17      :ساعت        سه شنبه       :روز : كالسزمان برگزاری  

 خانم سیاحی  –خانم الماسی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( خانم الماسی :مسئول درس          31 : تعداد دانشجويان

 

   :درس  معرفي 

استوار است. بر این اساس مفاهیم بهداشت مادران و نوزادان، قلمرو فعالیت مادر و  این درس بر پی ریزی یك جامعه سالم و بر موازین اسالم  

جهانی  بهداشت  سازمان  استراتژیهای  به  توجه  با  اولیه  بهداشتی  مراقبتهای  ارائه  در  اولویت  یك  عنوان  به  زن  اهمیت است  کودك، سالمت   ،

ری از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ، بارداری، زایمان و یائسگی شرح داده می  آموزش در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و پیشگی

این درس با حضور فعاالنه دانشجویان در حیطه های آموزش نظری و عملی و  آشنایی با مراحل طبیعی زندگی مادر و نوزاد به آن ها    شوند.

جنی مادر،  ارزیابی سالمت  برای  را  های الزم  توانایی  تا  و  فرصت میدهد  و تشخیص مسائل  فرزند  انتظار  در  به طور کلی خانواده  و  نوزاد  و  ن 

آیند  مشکالت آن ها کسب نمایند. نظریه ها و اصول پرستاری ارائه شده در این درس پایه ای برای کاربرد تفکر انتقادی، تحقیق و استفاده از فر

 پرستاری در مراقبت بهداشتی از مادران و نوزادان خواهد بود.  
 

 هدف كلي: 

ی هدف این درس انتقال دانش، نگرش و مهارت های الزم به دانشجو نسبت به بهبود سالمت مادران و نوزادان با رویکرد خانواده محور در راستا

نیوزاد و تامین سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از لقاح تا کهنسالی است. و نیز شناخت پویایی فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانیی میادر و 

نحوه سازگاری آن ها با این واحد مد نظر می باشد. همچنین آموزش برای پذیرش نقیش میادری و پیشیگیری از عوامیل تیاذیر گیذار میذهبی، 

 فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند است. 

 

  بینابیني:اهداف 

 دانشجو پس از گذراندن این واحد باید :  

 . کلیات بهداشت مادر و نوزاد را بیان نماید •

 . آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل را توضیح دهد •

 . انرا توضیح دهد حلبلوغ و مرا •

 .نرا توضیح دهدآ مراحل یائسگی و  •

 . لقاح و مراحل رشد و تکامل جنین را توضیح دهد •

   .عالئم و نشانه های بارداری را نام ببرد •

 . داری را بیان کند مراقبت های دوران بار •
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 . روشهای ارزیابی سالمت جنین را توضیح دهد  •

 . موارد مهم مشاوره ژنتیك را نام ببرد •

 . زایمان طبیعی و عوامل مؤذر بر آن را تعریف کندمراحل  •

 . روش های مختلف داروئی و غیر دارویی کاهش درد زایمان را با هم مقایسه نماید •

 . را بیان کند نآ ولوژیکی و مداخالت پرستاری دوران بورپریوم، تغییرات فیزیکی و فیزی •

 . روش های مختلف تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری را بیان کند •

 فیزیولوژی و مشخصات فیزیکی نوزاد طبیعی را شرح دهد.  •

 مراقبت های بالفاصله پس از تولد در اتاق زایمان را توضیح دهد.  •

 مراقبت های الزم در اتاق نوزادان را بیان نماید.   •

آموزش های الزم برای مراقبت از نوزاد در منزل شامل مراقبت از بند ناف، استحمام، مراقبت آغوشی و... را فراگرفته و شرح   •

 دهد.  

 فیزیولوژی ترشح شیر، مشخصات شیر مادر و مزایای آن برای تغذیه نوزاد را بداند و توضیح دهد.  •

 شرح دهد.   توجهات پرستاری و آموزش های الزم جهت تغذیه نوزاد را •

 

 های تدريس:شیوه

        پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده            سخنرانی
     (TBL)  یادگیری مبتنی بر تیم      (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله      بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(آنالین به تفکیكدر جلسات آفالین و جلسات  )  وظايف و تکالیف دانشجو

 دانلود و مطالعه محتواهای آپلود شده در سامانه نوید طبق برنامه درسی  •

 sky roomحضور فعال در جلسات گفت و گوی مجازی و شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید و  •

 ارائه تکالیف مشخص شده در زمان مقرر  •

 

 ن به تفکیك(: )در جلسات آفالین و جلسات آنالی  قوانین و مقررات كالس 

 جلسات آفالین : 

 مطالعه جلسه درس در بازه زمانی تعیین شده   -1

 له غیبت در آن جلسه محسوب میشود. عدم ذبت تیك تائید مطالعه در سامانه نوید به منز -2

 غیبت بیش از حد مجاز باعث کاهش نمره نهایی پایان ترم  با توجه به تعداد جلسات غیبت میگردد   -3

 

 وسايل آموزشي:   

   وب سرویس کالس آنالین         سامانه مدیریت یادگیری             کامپیوتر               پروژکتورویدئو     وایت برد
 :  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد      سامانه آزمون مجازی فرادید  
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 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 1 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 8 نیم ترم در سامانه نويدهای آزمون 2

 1 آفالينهای مجازی  در كالسمستمر  حضور   3

 10 امتحان پايان ترم 4

 

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح  جور کردنی   چند گزینه ای  کوتاه پاسخ    تشریحی  

 -----------  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

  ناشر –قطبی با نظارت دکتر ملك منصور اقصی   وشنك  ر و جهانی  قاضی  بهرام دکتر ترجمه –کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز 

 1389 تهران نشر  گلبان: 

   1391ول مادران و نوزادان. ناشر بشری مرکزی علوم پزشکی. چاپ ا تذوالفقاری ,میترا. اسدی نوقانی,احمد علی. پرستاری بهداش

 1397ضیغمی کاشانی، ربابه. پرستاری بهداشت مادران و نوزادان. نشر جامعه نگر. 

 

 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

 

آفالین • صورت  به  جلسه  انتخاب  صورت  چندرسانهذبارگ  ،در  محتوای  بهای  اری  محسوب   ،جلسه  مربوط  پایه  استاندارد  عنوان  به 

میمی درس  استاد  و  از  گردد  آن  بر  عالوه  نمایدماژولسایر  تواند  استفاده  نیز  آفالین  جلسات  به می  ،بنابراین  .های  نسبت  توانید 

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. عالمت

 

کالس   ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیك  رس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مد •

 . شود برگزار
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 بندی ارائه درس جدول زمان 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین 

1 23/6/1400 MCH  *  *  17-14  خانم سیاحی 

 خانم سیاحی  14-17    *  آناتومی دستگاه تناسلی زنان 30/6/1400 2

 خانم سیاحی  14-17  *  *  سیکل تناسلی زنان  6/7/1400 3

 خانم سیاحی  14-17    *  سالمت زنان 13/7/1400 4

 خانم سیاحی  14-17 *   *  لقاح و رشد و تکامل جنینی  20/7/1400 5

 خانم سیاحی  14-17    *  تکامل جنین و جفت  27/7/1400 6

 خانم سیاحی  14-17  * * *  بارداری و تعیین سن بارداری 4/8/1400 7

8 11/8/1400 
تغییرات فیزیولوژیك دوران 

 بارداری
 

* 
   17-14 

 خانم سیاحی 

 سیاحی خانم  14-17 *   *  مراقبت های دوران بارداری 18/8/1400 9

 خانم سیاحی  14-17    *  ژنتیك  25/8/1400 10

 خانم سیاحی  14-17    *  زایمان طبیعی 2/9/1400 11

 خانم سیاحی  14-17    *  تغییرات فیزیولوژیك دوران نفاس 9/9/1400 12

 خانم الماسی  14-17 * *  *  تنظیم خانواده 16/9/1400 13

14 23/9/1400 

طبیعی و مراقبت فیزیولوژی نوزاد 

های بالفاصله پس از تولد در اتاق  

 زایمان 

 *    17-14 

 خانم الماسی 

15 30/9/1400 

مراقبت های پس از تولد در اتاق  

نوزادان و بررسی سیستم های 

 نوزاد طبیعی

 *    17-14 

 خانم الماسی 

 خانم الماسی  14-17 *   *  تغذیه نوزاد با شیر مادر  7/10/1400 16

        امتحان پایان ترم 20/10/1400 17

 

 


