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 رئوس مطالب
   روش ارائه درس

وسایل کمک آموزشی     

 

آمادگی الزم دانشجویان 

 قبل از شروع کالس

ول
ه ا

لس
ج

 

کلیات پرستاری و بهداشت مادر و کودک شامل 

تعریف، اهداف قلمرو گسترش فعالیت پرستاری 

بهداشت مادر و نوزاد، ارائه نظام خدمات بهداشت 

 مادر و نوزاد و عوامل موثر بر آن

سالمت زن با تکیه بر مفاهیم بلوغ، قاعدگی، 

سندرم پیش از قاعدگی، یائسگی، عوارض یائسگی 

 و ...

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 

وم
 د

سه
جل

 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژ دستگاه تناسلی زن 

)اندامهای تناسلی داخلی، خارجی و سیکل 

 قاعدگی(

 لقاح و رشد و تکامل جنین

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

وم
 س

سه
جل

 

های حاملگی ) عالئم بارداری: عالئم و نشانه

 حدسی، احتمالی، قطعی( دوران بارداری

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 سمعی و بصریوسایل 

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

رم
ها

 چ
سه

جل
 

زایمان، تعریف   روشهای محاسبه تاریخ احتمالی

 های مربوطه، مراقبتهای دوران بارداریو واژه

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

جم
 پن

سه
جل

 

بارداری: تغییرات دوران بارداری در دستگاه 

تناسلی، قلب و عروق، تنفسی، گوارش، پوست، 

 اسکلتی، تغییرات روانی و....

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

شم
 ش

سه
جل

 

مراقبتهای دوران بارداری شامل مراقبت از پوست، 

پستان، دندان، استراحت، استحمام، مسافرت، 

 مواد زیان بار و....

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

تم
هف

ه 
لس

ج
 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ  تغذیه دوران بارداری، واکسیناسیون بارداری

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 



تم
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ه 
لس

ج
 

عالعم خطر در بارداری، ناراحتی های جزئی 

 دوران بارداری

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
ه ن

لس
ج

 
هم

 د
و

 

 روشهای ارزیابی سالمت جنین:

مانیتورینگ داخلی و خارجی، آمینوسنتز، 

آمینوسکپی، سونوگرافی، فیتوگرافی، آمینوگرافی، 

OCT ،NST 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

 یا
سه

جل
 

 مشاوره ژنتیک: ژنتیک و

اختالالت  انتقال ارثی ژن و کروموزوم،

 کروموزومی، مشاوره ژنتیک 
 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

دوا
ه 

لس
ج

 
هم

زد
سی
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 :زایمان طبیعی و عوامل موثر بر زایمان طبیعی

نیروهای زایمان، تئوریهای مربوط به شروع 

 زایمان، حرکات اصلی جنین در زایمان طبیعی

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 بصریوسایل سمعی و 

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
رد

ها
 چ

سه
جل

 

مراحل مختلف زایمان:  عالئم شروع زایمان،

 مرحله اول

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

پان
ه 

لس
ج

 

مراحل مختلف زایمان: مرحله دوم، سوم و 

 چهارم

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

شان
ه 

لس
ج

 

 تغییرات فیزیولوژیک در هنگام زایمان، مراقبت

 پرستاری در حین زایمانهای 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
فد

 ه
سه

جل
 

علل دردهای زایمان، روشهای کاهش درد 

درد روش دانر، ترادلی، غیردارویی )زایمان بی

 و ... هیپنوتیزم

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
جد

 ه
سه

جل
 

ها روشهای کاهش درد دارویی ، استفاده از مسکن

ای های منطقه آورها، استفاده از بیحسیو خواب

گودال، راسرویکال(، بیحسی ، پال)بلوک پودندا

رال، نخاعی )مزایا، معایب هر روش، اپیدو

 (مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 



هم
زد

 نو
سه
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دوره بعد از زایمان: تغییرات جسمی و روحی بعد 

آموزشهای خاص این دوره، تغییرات از زایمان، 

تغییرات واژن، سرویکس، ترمیم وژیک، فیزیول

جفت، کاهش وزن بدن، سیستم ادراری،  محل

گوارشی، پس درد، لوشیا و انواع آن، ترشح شیر، 

متوقف ساختن ترشح شیر، مراقبتهای فوری در 

 دوره بعد از زایمان و آموزشهای الزم

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 سمعی و بصریوسایل 

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط

تم
یس

ه ب
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هفته  6دوره بعد از زایمان: مراقبتهای در طول 

پس از زایمان، تمرینات بدنی پس از زایمان، 

شت مجدد قاعدگی و معاینه پس از زایمان، برگ

پس از عوراض روحی روانی احتمال قاعدگی، 

 زایمان، تدابیر پرستاری

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

کم
و ی

ت 
یس

ه ب
لس

ج
 

تنظیم خانواده: تاریخچه تنظیم خانواده در ایران 

 های آن وجهان، تعریف اهمیت و استراتژی

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط

وم
 د

ت و
یس

ه ب
لس
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 : روشهای جلوگیری از بارداری

روشهای فیزیولوژیک و طبیعی پیشگیری از 

تقویمی، روش  روشنزدیکی منقطع،  بارداری،

 پیشگیری با شیردهی مهبلی،حرارتی، ترشحات 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

وم
 س

ت و
یس

ه ب
لس

ج
 

روشهای هورمونی  :روشهای جلوگیری از بارداری

ضد بارداری، خوراکی قرصهای شامل: انواع 

های واژینال و ایمپلنت، حلقهآمپولهای تزریقی، 

 روشهای نوین

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

رم
ها

 چ
ت و

یس
ه ب

لس
ج

 
مواد شیمیایی  :روشهای جلوگیری از بارداری

ژله، کرم شفاف با قرصهای  شامل کشاسپرم

روشهای سدی یا مانع شامل کاندوم، کننده، کف

، کالهک،آ یو دی، عقیم ساختن دیافراگم مهبلی

بوسیله جراحی، مزایا و معایب هر یک از روشهای 

 فوق، نقش پرستار در آموزش مددجو

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مباحث قبلی مطالعه

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

 امتحان:  برگزاری تاریخ

 

 


