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 ، نوزادان و)حاملگی، زایمان، بعد از زایمانشناخت موارد غیر طبیعی وموقعیت های آسیب پذیر در مراحل مختلف باروری 

بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر و کشف مشکالت شناخت خانواده درموقعیت های  بررسی و مشکل نازائی (،

، برای تطبیق خانواده با اینگونه موقعیت تدابیر پرستاری در شرایط بحرانی بالفعل سالمتی آنان و به کارگیری مناسب بالقوه و

 .ها می باشد

 

 اهداف اختصاصی درس: 

 اهداف تحقق یابد. 3/2انتظار می رود که حداقل 

بررسی واجرای مراقبت صحیح  مادران باردار مبتال به اختالالت دوران بارداری )مانند: اختالالت هایپرتنسیو و  شناسائی ،

 خونریزی در سه ماهه اول ، دوم وسوم و...(وبه کارگیری سطوح پیشگیری در آنها

حی  و به کارگیری سطوح شناسائی ، بررسی واجرای مراقبت صحیح  مادران باردار مبتال به بیماریها ی داخلی و جرا

 پیشگیری در آنها

 توجه به بهداشت روان زنان باردار و شناسائی موارد غیر طبیعی و به کارگیری سطوح پیشگیری در آنها

 شناسائی ، بررسی واجرای مراقبت صحیح  مادران مبتال به خونریزی در سه ماهه اول ، دوم وسوم

ان باردار مبتال به اختالالت لیبر و زایمان و به کارگیری سطوح پیشگیری در شناسائی ، بررسی واجرای مراقبت صحیح  مادر

 آنها

 شناسائی ، بررسی واجرای مراقبت از نوزاد پره ترم و بیمار و به کارگیری سطوح پیشگیری در آنها

 ح پیشگیری در آنهاشناسائی ، بررسی واجرای مراقبت صحیح  از مادران مبتال به عوارض بعد از زایمان و به کارگیری سطو

شناسائی ، بررسی واجرای مراقبت صحیح در زنان متقاضی بارداری ومبتال به بیماری های داخلی و جراحی و به کارگیری 

 سطوح پیشگیری در آنها
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 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 نمره( 2های آموزشی)به موقع در کالس و شرکت فعال در برنامهحضور *

 نمره( 3نها )آ*فعالیت کالسی از قبیل سخنرانی از ترجمه مقاالت جدید و ارائه 

 .خواهد بود و چهار گزینه ای ه نمره نیز به امتحان پایان ترم اختصاص دارد که بصورت تشریحیپانزد*

 خیر دانشجو مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تا

 در کالسو اسالمی *رعایت شئونات اخال قی 

غیبت موجه موجب  در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 17/4بیش از آموزشی، غیبت غیر موجه  15* بر اساس ماده 

 ن درس خواهد شد.آحذف 
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 رئوس مطالب
   روش ارائه درس

وسایل کمک آموزشی     

 

آمادگی الزم دانشجویان 

 قبل از شروع کالس

ول
ه ا

لس
ج

 

)فشارخون،  وضعیت های پرخطر عوارض بارداری

 هایپر امزیس و...(

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 

وم
 د

سه
جل

 

خونریزیهای دوران بارداری در نیمه اول حاملگی 

 حاملگی خارج رحمی( –مول  -)انواع سقط

 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

 

دوران بارداری در نیمه دوم خونریزیهای 

 پرویا و سایر خونریزی ها( -لمانوحاملگی)دک

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

رم
ها

 چ
سه

جل
 

عفونی در  –گوارشی  -ریوی -بیماریهای قلبی

 دوران بارداری

 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

 

بیماری های دیابت، عفونت ادراری، 

 -کمبود آهن-آنمی )تاالسمی-ترومبوآمبولی

دردوران  کمبود اسید فولیک وسیکل سل (

 بارداری
 

 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
 

اختالل  –کیست تخمدان -بیماری عفونی

جراحی وعوارض زایمان  -  تیروئید و پاراتیروئید

 و تولد

 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
 

 زایمان مشکل

 زایمان سریع - پروالپس بندناف

 زایمان دیررس - زایمان زودرس

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

تم
هش

ه 
لس

ج
 

)پلی هیاادرامنوس،  اختالالت مااایع آمنیوتیااک

 اولیگوهیدرامنوس(

 پاره شدن کیسه آمنیوتیک

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 



هم
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ج

 

 مرگ داخل رحمی

 جنینزجر 

 ناسازگاری خونی

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
 د

سه
جل

 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ  اختالالت جفت و پرده ها -زایمان آسیب پذیر

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

 یا
سه

جل
 

 بارداری چند قلو

 سزارین

 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

 

 القای زایمان

 اپی زیاتومی

 فورسپس و واکیومزایمان با 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
زد

سی
ه 

لس
ج

 

 نوزاد آسیب پذیر

 صدمات حین تولد نوزاد 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مباحث قبلیمطالعه 

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

هم
رد

ها
 چ

سه
جل

 

 نوزاد آسیب پذیر

 بعد از زایماناختالالت 

 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

 

 اختالالت بعد از زایمان

بعد از زایمانعفونت   

 ترومبوآمبولی 

 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 
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 سخنرانی و پرسش و پاسخ  نازایی و عقیمی

 وسایل سمعی و بصری

Power point   - وایت برد 

 مطالعه مباحث قبلی

 آمادگی کوئیز

 ارائه ترجمه مرتبط 

 30/10/97تاریخ برگزاری امتحان: 

 

 


