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 ی: پرستاریگروه آموزش                                                             بروجرد  یدانشکده: پرستار

 0911-0011: اول  یلیو سالتحص یلیتحص مسالین                  یپرستار ی: کارشناسیلیتحص ی و رشته مقطع

 نظری  د:نوع واح    5/2      تعداد واحد:           پرستاری بهداشت مادر و نوزاد :نام واحد درسی

 داروشناسی / فرآیند آموزش به بیمار :یا همزمان یش نیازپ

 سامانه نوید مکان برگزاری: 11-11 :ساعت و سه شنبه 11-11 :ساعت  چهارشنبه :روز زمان برگزاری کالس:

  نفر 33 تعداد دانشجویان:

 سیاحی خانم –الماسی  خانم )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  خانم الماسی مسئول درس:

 12-13چهارشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:

این درس بر پی ریزی یك جامعه سالم و بر موازین اسالم استوار است. بر این اساس مفاهیم بهداشت مادران و 

شتی اولیه با توجه به نوزادان، قلمرو فعالیت مادر و كودك، سالمت زن به عنوان یك اولویت در ارائه مراقبتهای بهدا

، اهمیت آموزش در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و است استراتژیهای سازمان بهداشت جهانی

این درس با حضور  پیشگیری از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ، بارداری، زایمان و یائسگی شرح داده می شوند.

و عملی و  آشنایی با مراحل طبیعی زندگی مادر و نوزاد به آن ها  فعاالنه دانشجویان در حیطه های آموزش نظری

فرصت میدهد تا توانایی های الزم را برای ارزیابی سالمت مادر، جنین و نوزاد و به طور كلی خانواده در انتظار فرزند 

پایه ای برای و تشخیص مسائل و مشکالت آن ها كسب نمایند. نظریه ها و اصول پرستاری ارائه شده در این درس 

 كاربرد تفکر انتقادی، تحقیق و استفاده از فرآیند پرستاری در مراقبت بهداشتی از مادران و نوزادان خواهد بود. 
 

 هدف کلی: 

هدف این درس انتقال دانش، نگرش و مهارت های الزم به دانشجو نسببت ببه بهببود سبالمت مبادران و نبوزادان ببا        

تامین سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از لقاح تبا كهنسبالی اسبت. و نیبز     رویکرد خانواده محور در راستای 

مبد نظبر مبی باشبد.     شناخت پویایی فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی مادر و نوزاد و نحوه سازگاری آن ها با این واحبد  

صبادی و اجتمباعی   همچنین آموزش برای پذیرش نقش مادری و پیشگیری از عوامل تاثیر گذار مذهبی، فرهنگی، اقت

 بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند است. 

 

 بینابینی:اهداف 

 

 :پس از پایان این دوره انتظار می رود فراگیر در حضور استاد و دانشجویان بتواند

 كلیات بهداشت مادر و نوزاد را بیان نماید. 

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل را توضیح دهد. 

 انرا توضیح دهد لحبلوغ و مرا. 

  نرا توضیح دهدآ مراحلیائسگی و. 
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 لقاح و مراحل رشد و تکامل جنین را توضیح دهد. 

 عالئم و نشانه های بارداری را نام ببرد.  

 مراقبت های دوران بارداری را بیان كند. 

 روشهای ارزیابی سالمت جنین را توضیح دهد. 

 موارد مهم مشاوره ژنتیك را نام ببرد. 

  مان طبیعی و عوامل مؤثر بر آن را تعریف كندزایمراحل. 

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

  را بیان كند نآدوران بورپریوم، تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی و مداخالت پرستاری. 

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

 .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 

  ،استحمام، مراقبت آموزش های الزم برای مراقبت از نوزاد در منزل شامل مراقبت از بند ناف

 آغوشی و... را فراگرفته و شرح دهد. 

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

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

 

 های تدریس:شیوه

    *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *پرسش و پاسخ

  *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:
 در سامانه نوید رسی )عدم ثبت تیك تائید مطالعه دانلود و مطالعه محتواهای آپلود شده در سامانه نوید طبق برنامه د

 .(به منزله غیبت در آن جلسه محسوب میشود

  حضور فعال در جلسات گفت و گوی مجازی و شركت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید وsky room 

  ارائه تکالیف مشخص شده در زمان مقرر 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 صدا گزاری شده پاور پوینت:  سایر موارد
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  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره  2انجام تکالیف                                                  نمره  1 كالسفعال در  شركت

 نمره 11آزمون پایان ترم                                                     نمره  7 آزمون میان ترم 

 

 نوع آزمون

 غلط -حصحی جور كردنی   چند گزینه ای  كوتاه پاسخ   تشریحی  

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه

قطبی با نظارت دكتر  نكوش ر و انیجه یقاض بهرام دكتر ترجمه –كانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز 

 1331 تهران نشر لبانگ:  ناشر –ملك منصور اقصی 

ر بشری مركزی علوم پزشکی. ان. ناشمادران و نوزاد تتاری بهداشیترا. اسدی نوقانی,احمد علی. پرسذوالفقاری ,م

  1311چاپ اول 

 1317ضیغمی كاشانی، ربابه. پرستاری بهداشت مادران و نوزادان. نشر جامعه نگر. 

 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

0 01/6/11 MCH سیاحی 

 سیاحی آناتومی دستگاه تناسلی زنان 26/6/11 2

 سیاحی سیکل تناسلی زنان   2/7/11 9
 سیاحی سالمت زنان 1/7/11 0

 سیاحی   Iلقاح و رشد و تکامل جنینی 06/7/11 5

 سیاحی II      ادامه درس لقاح و رشد و تکامل جنینی 29/7/11 6

 سیاحی III           ادامه درس لقاح و رشد و تکامل جنینی 91/7/11 7

 سیاحی تکامل جنین و جفت 7/8/11 8

 سیاحی بارداری و تعیین سن بارداری 00/8/11 1

 سیاحی تغییرات فیزیولوژیك دوران بارداری 20/8/11 01

 سیاحی مراقبت های دوران بارداری 28/8/11 00

 سیاحی ژنتیك 5/1/11 02

 سیاحی زایمان طبیعی 02/1/11 09

 سیاحی تغییرات فیزیولوژیك دوران نفاس 01/1/11 00
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 سیاحی Iتنظیم خانواده    26/1/11 05

 سیاحی II تنظیم خانواده   9/01/11 06

فیزیولوژی نوزاد طبیعی و مراقبت های بالفاصله پس از  00/1/11 07

 تولد در اتاق زایمان

 الماسی

 الماسی مراقبت های پس از تولد در اتاق نوزادان 08/1/11 08

 الماسی ررسی سیستم های نوزاد طبیعیب 25/1/11 01

 الماسی تغذیه نوزاد با شیر مادر  2/01/11 21

  امتحان پایان ترم  20


