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  دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول

  دانشکده پرستاري و پیراپزشکی

  

)                 ساعت 34واحد نظري  ( 2: مدت تدریس    23کد درس:      136-95 نیمسال دومتاریخ:   پرستاري در اختالالت سالمت  مادر و نوزاد  نام درس:  
زمان      14 -16 ساعت: چهارشنبه   زمان:     پرستاري و بهداشت مادر و نوزاد :پیش نیاز      پرستاري 4دانشجویان پرستاري ترم  گروه هدف:

  حوریه علیجانی مدرس:                      پرستاريدانشکده  محل اجرا:  12/10/97زمان اتمام :      4/7/97شروع:
اجتماعی مادر و نوزاد در معرض خطر و کسب  شناخت نیازها، مسائل و مشکالت جسمی، روانی وتوانایی  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :  

ها و اصول علمی پرستاري پایه جهت کاربرد  ها، تئوري پذیر مادر و نوزاد با تاکید بر نظریه آگاهی در مورد اهمیت آموزش در پیشگیري عوارض در موارد آسیب
  ا داشته باشدر تفکر انتقادي و تحقیق در مراقبت بهداشتی از مادران و خانواده هاي آسیب پذیر

روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل مورد 
  نیاز

ارزیابی و 
فعالیت 
  تکمیلی

حیطه 
  آموزشی

  تکالیف دانشجو

4/7/97 هاي آسیب پذیر (استفراغ بدخیم بارداري، اختالالت  وضعیت  1 
 فشار خون دوران بارداري) را شرح دهد.

  

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  و پاسخپرسش 
  پرستاري

هاي دوران بارداري، عوارض خونریزي توجهات خونریزي  2  11/7/97
 -وایت برد  سخنرانی  پرستاري آن را بیان نماید.

  اسالید آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
18/7/97   بندي نماید.خونریزي هاي دوران بارداري را طبقه   3 

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ -وایت برد  سخنرانی
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  پرستاري  اسالید آموزشی
25/7/97   هاي داخلی و جراحی دوران بارداري را معرفی نمایند.بیماري  4 

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

3/8/97   جلسه قبل ادامه  5 
 -وایت برد  سخنرانی

  اسالید آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
9/8/97   اهمیت مراقبت از حاملگی دوقلو و چند قلویی را بیان کند.  6 

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

23/8/97   لیست نماید.  جفتی را اختالالت  7 
 -وایت برد  سخنرانی

  اسالید آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
30/8/97   ها را شرح دهد.هاي آسیب پذیر و نوع مراقبتاهمیت زایمان  8 

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

  هاي زودرس را نام ببرند.اقدامات الزم جهت زایمان  9  7/9/97
 -وایت برد  سخنرانی

  اسالید آموزشی
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
14/9/97 را  انواع اعمال جراحی و اقدامات مجاز در دوران بارداري  10 

 -وایت برد  سخنرانی  لیست نمایند.
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

21/9/97   هاي مامایی را شرح دهد.اورژانس  11 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ -وایت برد  سخنرانی
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  پرستاري  اسالید آموزشی

  پذیر و نحوه مراقبت از آنان را را شرح دهد..نوزادان آسیب  12  28/9/97
 -وایت برد  سخنرانی

  آموزشیاسالید 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ

  پرستاري
  احیا نوزادان را طبق اصول صحیح ارائه نماید.  13  28/9/97

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

تکنولوژي روش هاي کمک باروري را به صورت کامل   14  4/10/97
  سخنرانی  دهد.نوضیح 

  

   اسالید آموزشی

فیلم کمک 
  آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

4/10/97   خشونت بر علیه زنان را تعریف نماید  15 
مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ  اسالید آموزشی  بحث گروهی

  پرستاري
صدمات احتمالی وارده در حین زایمان و اقدامات الزم را نام   16  11/10/97

 -وایت برد  سخنرانی  ببرد. 
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري

 صدمات زایمانی براي مادران و نوزادان را شرح دهد.  17  18/10/97

سالپنژیت و   عوارض بعد از زایمان (عفونت ها، ترومبوفیلیت،
  ...) را تعریف نماید.

 -وایت برد  سخنرانی
  اسالید آموزشی

مطالعه و طراحی تشخیص   شناختی  پرسش و پاسخ
  پرستاري
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 روش ارزشیابی دانشجو

  نمره) 4ارزشیابی تکوینی (
  نمره) 2پرسش و پاسخ کالسی (

  نمره) 12ارزشیابی پایانی (
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