
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 16/11/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی درس:مسئول  واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :درسم دقیقه 40 مدت کالس:

 09/11/1400 بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 کلیات پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان:  جلسهعنوان 

 کلیات پرستاری و بهداشت مادران و نوزادانآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 .تعریف، اهداف و قلمرو گسترش فعالیت پرستاری بهداشت مادران و نوزادان را بیان نماید 

  .نظام ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادان و عوامل موثر بر آن را شرح دهد 

  .شاخص های مهم حیاتی در بهداشت مادران و نوزادان را نام برده و محاسبه نماید 

 شت مادران و نوزادان را نام برده و مسائل و چالش های قانونی و اخالقی آن را استانداردهای مراقبت در بهدا

 بیان نماید.

 .کاربرد فرایند پرستاری در تامین و حفظ بهداشت مادران و نوزادان را شرح دهد 

 .با مالحظات فرهنگی و مذهبی و تاثیر آن بر بهداشت مادران و نوزادان آشنا شده و آن را شرح دهد 

 پذیرش خانواده نسبت به حاملگی و تولد نوزاد را بیان نماید. آمادگی و 

 

 ترکیبی       /         مجازی    /            حضوری روش آموزش :  

 سامانه نويدبستر  و Articulate Story line استفاده از نرم افزارهايی شامل ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه  

 -عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه   0   :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 20مدت زمان:     

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه دوم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          زینب )س(پرستاری حضرت :   هدانشکد

 17/11/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 دانشجویان:تعداد 

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :درسم دقیقه 40 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 سالمت زن:  جلسهعنوان 

 سالمت زنآشنایی با   هدف کلی جلسه :

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 .مفهوم سالمت و سالمت زنان را تعریف نموده و نظر اسالم را نسبت به سالمت زنان بیان نماید 

 .با تغییرات جسمی زنان در سنین مختلف آشنا شده و این تغییرات را شناسایی و تعریف نماید 

 د.تغییرات بلوغ در جنس مونث را شرح داده و مراحل آن را نام ببر 

 .اولین قاعدگی و عوامل موثر بر شروع آن، سندرم پیش از قاعدگی و اختالالت قاعدگی را توضیح دهد 

 .دوره باروری را شرح داده و عوامل موثر بر آن را ذکر نماید 

 یائسگی را شرح دهد. عوارض برآن، موثر عوامل و یائسگی یائسگی، از پیش سندرم 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 سامانه نويدبستر  و Articulate Story line استفاده از نرم افزارهايی شامل ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت  منبع درس :

 دقیقه  0 مدت زمان :  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان :  

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 
 جلسه سوم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 24/11/1400 تاریخ ارائه درس: 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 بازنگری:تاریخ تدوین / 
 

 مروری بر آناتومی دستگاه تناسلی زن:  جلسهعنوان 

  مروری بر آناتومی دستگاه تناسلی زن:   جلسههدف کلی 

  
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .دستگاه تولیدمثل زنانه را بشناسد و نام ببرد 

  .اندام تناسلی خارجی زن از جمله برآمدگی ونوس، لب های بزرگ و کوچک و ... را تشریح نماید 

 .اندام تناسلی داخلی زن از جمله رحم ، لوله های رحمی، تخمدان و ... را تشریح نماید 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /             حضوری  روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 جلسه چهارم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 01/12/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مروری بر فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن:  جلسهعنوان 

 مروری بر فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن:   جلسههدف کلی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

  سیکل تخمدانی از جمله مرحله قبل از تخمک گذاری، مرحله تخمک گذاری و مرحله بعد از تخمک گذاری را

 شرح دهد.

  مؤثر در ایجاد آن را نام ببرد.سیکل ماهانه را تعریف و عوامل 

 .مراحل قبل قاعدگی، قاعدگی، تکثیری و ترشحی در سیکل ماهانه را شرح دهد 

 .تاثیر هورمون ها در دستگاه تولید مثل و سیکل تناسلی زن را شرح دهد 

 

 ترکیبی       /       مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،پروژكتوراساليد  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون : 

 بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 08/12/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   بهداشت مادر و نوزادپرستاری نام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 لقاح و رشد و تکامل جنینی:  جلسهعنوان 

 لقاح و رشد و تکامل جنینی آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:اهداف اختصاصی : 

 .بلوغ تخمک و انتقال آن به لوله های رحم را شرح دهد 

 .بلوغ اسپرم و انتقال آن به لوله های رحم را شرح دهد 

 .لقاح را تشریح نماید 

  النه گزینی آن در رحم را بیان نماید.تقسیمات تخم و مراحل 

 .عوامل مؤثر بر رشد و تکامل را در مراحل رشد جنین شرح دهد 

 .مراحل تکمیل و تکامل جفت )طرز تشکیل و اعمال جفت( را ذکر نماید 

 .مراحل تکمیل و تکامل بندناف )طرز تشکیل و اعمال بندناف( را ذکر نماید 

 صوصیات و اعمال آن( را ذکر نماید.مراحل تکمیل مایع آمنیوتیک )منبع، خ 

 . مراحل تکمیل و تکامل پرده های جنینی را ذکر نماید 

 . رشد و تکامل جنینی در هر دوره و عوامل موثر بر رشد و نمو جنین را شرح دهد 

 .گردش خون جنینی را شرح داده و تفاوت آن را با گردش خون بزرگساالن نام ببرد 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /              حضوری روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 -عنوان و نوع آزمون : 

 مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 
 جلسه ششم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 15/12/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 بازنگری:تاریخ تدوین / 
 

 و مفاهیم آن بارداری:  جلسهعنوان 

 و مفاهیم آن بارداری  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .واژه ها و اصطالحات خاص بارداری را تعریف کند 

 .عالئم و نشانه های بارداری را تعریف و نام ببرد 

 .عالئم فرضی، احتمالی و قطعی بارداری را تعریف و روش های تشخیص هریک را ذکر نماید 

 .مراقبتهای بهداشتی در مراحل مختلف به مادر باردار را شرح داده و آموزش دهد 

 .روش های محاسبه تاریخ احتمالی زایمان را شرح داده و تاریخ احتمالی زایمان را محاسبه نماید 

 

 ترکیبی       /      مجازی     /              حضوری روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35زمان :  مدت 

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 22/12/1400 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تدوین / بازنگری: تاریخ
 
 

 تغییرات جسمی و فیزیولوژی دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 تغییرات جسمی و فیزیولوژی دوران بارداری آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

  قلب، دستگاه تنفس، دستگاه تغییرات جسمی زنان در دستگاه تناسلی، پستان ها، دستگاه گردش خون و

 گوارش و ... دوران بارداری را ذکر نماید.

 .تغییرات فیزیولوژی دوران بارداری در قلب ، کلیه ، خون و ... را شناسایی و توضیح دهد 

 

 ترکیبی       /      مجازی     /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،پروژكتورئو ويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 زايمان ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10  مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 14/01/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :درسم دقیقه 40 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تغییرات روانی دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 تغییرات روانی دوران بارداری با آشنایی:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 . واکنش مادر و خانواده در انتظار فرزند را شناخته و تعریف نمایید 

 .روان زیست شناسی مادری در بارداری )نقش هورمون ها و عوامل موثر در نقش مادر( را بیان نماید 

  بارداری را ذکر نماید.تصویر ذهنی زن در 

 .تکامل وظایف مادری و واکنش های روانی مادر در دوران بارداری را شناخته و ذکر نماید 

 .تدابیر پرستاری در تقویت تطبیق مادر با بارداری را بیان نماید 

 .نظر اسالم نسبت به نقش مادر در خانواده را بیان نماید 

 شریح نماید.واکنش های روانی پدر نسبت به حاملگی را ت 

 .پدر شدن و مراحل آن را ذکر نماید 

 .نقش پرستار در مراحل پدر شدن را بیان نماید 

 .نظر اسالم نسبت به نقش پدری در خانواده در دوران بارداری را تعریف کند 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 سامانه نويدبستر  و Articulate Story line استفاده از نرم افزارهايی شامل ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت  منبع درس :

 دقیقه  0مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان :  

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 20/01/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   مادر و نوزادپرستاری بهداشت نام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مراقبت های دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 مراقبت های دوران بارداری  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .اهمیت مراقبت های دوران بارداری را بیان نماید 

  در ارزیابی سالمت مادر در دوران بارداری معاینات اولیه، معاینات عمومی، گرفتن شرح حال، معاینات مامایی

 های آزمایشگاهی را شرح دهد.و تست 

 .فواصل مالقات و معاینات روتین مالقات ها را بیان نماید 

 .مددجو را در رابطه با خودمراقبتی آموزش دهد 

 .عالئم خطر در بارداری را شناسایی و آموزش دهد 

 .واکسن ها و ورزش های دوران بارداری را شناخته و آموزش دهد 

 های جزئی دوراه بارداری )تهوع، استفراغ صبحگاهی و ...( را شناخته و  راههای پیشگیری و درمان ناراحتی

 آموزش دهد.

 

  /    ترکیبی  مجازی  /     حضوری روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه 

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 21/01/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90  مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ارزیابی سالمت جنین:  جلسهعنوان 

 ارزیابی سالمت جنین  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 دالیل بررسی سالمت جنین را شرح دهد. اهمیت و 

 .انواع، ویژگی ها و عوارض روش های تهاجمی و غیرتهاجمی تشخیص سالمت جنین را نام برده و شرح نماید 

 .مراقبت های پرستاری در زمان انجام ارزیابی سالمت جنین را لیست نماید 

 .روش های ارزیابی را به مددجو آموزش دهد 

 

 ترکیبی       /       مجازی    /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه یازدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 28/01/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 ژنتیک و مشاوره ژنتیک:  جلسهعنوان 

 ژنتیک و مشاوره ژنتیک  آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .اهمیت ژنتیک در بهداشت مادران و نوزادان را شرح دهد 

  کند.اختالالت ژنی و کروموزومی را تشریح 

 .نحوه انتقال بیماری ها از طریق ژنی و کروموزومی را شرح دهد 

 .اهداف، اندیکاسیون و مراحل و مسائل اخالقی مشاوره ژنتیک را بیان نماید 

 .روش های تشخیصی بیماریابی اختالالت ژنتیکی در بارداری را نام ببرد 

 .نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم را بیان نماید 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز :منبع درس 

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 
 جلسه دوازدهم

 

 پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 04/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 زایمان طبیعی:  جلسهعنوان 

 زایمان طبیعی آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .عوامل مؤثر برای زایمان طبیعی را نام ببرد 

  مفاصل لگن، تقسیمات لگن، اقطار لگن حقیقی، انواع لگن و روش های اندازه کانال زایمان شامل استخوان ها و

 گیری اقطار لگن )پلویمتری( را توضیح دهد.

 ( حالت ،)استخوان ها، درزها و فونتانل ها( آناتومی سر جنینAttitude( قرار ،)Lie نمایش ،)

(Presentation( وضعیت ،)Position( و ایستگاه )Stationجنین در رح ).م را شرح نماید 

 .روش های تشخیص وضعیت قرارگیری جنین در لگن را نام ببرد 

 .مراحل عبور جنین از لگن را شرح دهد 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سیزدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 10/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری واحد:نوع 

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 زایمان طبیعیروند :  جلسهعنوان 

 1 زایمان طبیعیروند   آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .زایمان طبیعی را شرح دهد 

 .نیروهای زایمانی دخیل در زایمان طبیعی را نام برده و آن را توضیح دهد 

 .تئوری های مطرح شده برای شروع زایمان را نام برده و تشریح کند 

 .عوامل روانی موثر بر زایمان طبیعی را نام ببرد 

  مقدماتی شروع زایمان را شرح دهد.عالئم 

 .مراحل مختلف زایمان را لیست نماید 

 .در مرحله اول زایمان؛ فازها، تشخیص، مداخالت و مراقبت ها را شناخته و شرح دهد 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،پروژكتورئو ويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 زايمان ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10  مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 
 جلسه چهاردهم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 11/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 زایمان طبیعیروند :  جلسهعنوان 

 2 زایمان طبیعی روند  با آشنایی:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .مرحله دوم زایمان؛ فیزیولوژی، عوامل موثر، مداخالت و مراقبت ها را شرح دهد 

 .مکانیسم زایمان طبیعی را شناخته و تعریف نماید 

  دهد.در مرحله سوم زایمان؛ فیزیولوژی، مداخالت و مراقبت ها را شرح 

 .در مرحله چهارم زایمان؛ مراقبت های پرستاری را در این مرحله بطور کامل بیان کند 

 

 ترکیبی    /مجازی  /     حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5 مدت زمان :  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 17/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 واحد:تعداد 

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 روش های مختلف کاهش درد زایمان:  جلسهعنوان 

 روش های مختلف کاهش درد زایمان  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 بتواند:دانشجو در پایان دوره باید :  اختصاصیاهداف 

 .علل درد زایمان را شرح دهد 

 .روش های کاهش درد زایمان را نام ببرد 

 .روش های کاهش درد غیردارویی را نام ببرد 

 .مزایا و معایب، مکانیسم اثر و مراقبت های پرستاری هر روش کاهش درد غیردارویی را تشریح نماید 

 ثر هر یک را تشریح نماید.روش های دارویی کاهش درد زایمان را نام برده و مکانیسم ا 

 ایب هر روش دارویی را بیان نمایدمزایا و مع. 

 .مراقبت های پرستاری در حین استفاده از هر روش را لیست نماید 

 

 ترکیبی       /       مجازی    /               حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 جلسه شانزدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 18/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 زایماناز دوره بعد :  جلسهعنوان 

 زایماناز دوره بعد   آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .دوره نفاس را تعریف کند 

 .با تغییرات فیزیکی و فیزیولوژی بعد از زایمان آشنا شده و آن را شرح دهد 

 .مداخالت پرستاری و آموزش های خاص دوره بعد از زایمان را بیان نماید 

 .تغییرات روحی روانی دوره نفاس را شرح دهد 

 و اندوه بعد زایمان را تعریف نموده و اتیولوژی، عالیم و نشانه ها و درمان آن را ذکر نماید. غم 

 .سازگاری خانواده با تولد نوزاد را شرح نماید 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /             حضوری  روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک كامپيوتر،، ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 ويليامزپرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 
 جلسه هفدهم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 24/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 نوزاد طبیعی:  جلسهعنوان 

 1نوزاد طبیعی باآشنایی :   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

  فیزیولوژی نوزاد از جمله تغییرات تنفسی، گردش خون، متابولیکی، عصبی، گوارشی و سایر اندام ها را تشریح

 کند.

  ،پیشگیری از هایپوترمی، مراقبت های بالفاصله پس از تولد در اتاق زایمان از جمله تمیز کردن راه های هوایی

 تعیین آپگار، بستن بندناف و تعیین هویت را بیان کند.

  ،مراقبت های پرستاری در اتاق نوزادان بررسی وضعیت جسمی نوزادان از جمله بررسی و ثبت عالیم حیاتی

 بررسی رفلکس ها و معاینه نوزاد برای تشخیص نقص های مادرزادی را شرح دهد. 

 

 ترکیبی       /        مجازی   /               یحضورروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون : 

 مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامزپرستاری بهداشت  منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه هجدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 25/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :درسم دقیقه 40 مدت کالس:

 09/11/1400 بازنگری: تاریخ تدوین /
 
 

 نوزاد طبیعی:  جلسهعنوان 

 2 نوزاد طبیعی  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

  مراقبت های پرستاری در مراقبت از پوست و بندناف، مراقبت از چشم ها، تغذیه نوزاد، تست های غربالگری

 واکسیناسیون را شرح دهد.و 

 .در مورد مراقبت از نوزاد به مادر و خانواده آموزش دهد 

 .معاینه فیزیکی نوزاد را بطور کامل شرح دهد 

  ،در مراقبت در منزل آموزش های الزم جهت ارتقاء ارتباط عاطفی مادر و نوزاد و خانواده در مورد استحمام

 ... ذکر نماید. مراقبت از بندناف، نحوه بغل کردن، ایمنی و

 

 ترکیبی       /         مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 سامانه نويدبستر  و Articulate Story line استفاده از نرم افزارهايی شامل ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -آزمون : عنوان و نوع 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  0مدت زمان :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان :  

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 جلسه نوزدهم
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(:   هدانشکد

 31/02/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 8 - 10 ساعت:                شنبهروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 تعداد دانشجویان:

 راضیه رحمتی درس:مسئول  واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تغذیه نوزاد:  جلسهعنوان 

 تغذیه نوزاد  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند::  اختصاصیاهداف 

  تشریح کند.آناتومی و فیزیولوژی پستان را 

 .فیزیولوژی ترشح شیر را بیان نماید 

 .مشخصات شیر مادر، مزایا و اثرات جسمی و روانی تغذیه با شیر مادر در مادر و نوزاد را شرح دهد 

  ،توجهات پرستاری در شروع شیردهی، آماده کردن پستان ها برای شیردهی، روش ها و وضعیت شیردهی

 اسالم نسبت به تغذیه با شیر مادر را بیان نماید. موارد منع شیردهی، قطع شیردهی و نظر

 .تغذیه مصنوعی را تعریف کرده و انواع شیر مصنوعی را نام ببرد 

 

 ترکیبی    /مجازی  /     حضوریروش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 
 جلسه بیستم

 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:               پرستاریگروه آموزشی:          زینب )س(پرستاری حضرت :   هدانشکد

 01/03/1401 تاریخ ارائه درس : 1400 - 1401:  سال تحصیلی

 13 - 15 ساعت:                شنبهیکروز:   پرستاری بهداشت مادر و نوزادنام درس:  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 44 دانشجویان:تعداد 

 راضیه رحمتی مسئول درس: واحد 2.5 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90 مدت کالس:

 09/11/1400 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 بهداشت و تنظیم خانواده:  جلسهعنوان 

 بهداشت و تنظیم خانواده  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو :  اختصاصیاهداف 

 .تاریخچه تنظیم خانواده در جهان و ایران را تشریح کند 

 .تعریف، اهمیت، اهداف و استراتژی های تنظیم خانواده در جهان و ایران را بیان کند 

 .نظر اسالم نسبت به تولیدمثل و روش های تایید شده پیشگیری از بارداری در اسالم را بیان نماید 

 بیعی و مصنوعی پیشگیری از بارداری را نام برده و میزان اثربخشی، مکانیسم اثر و عوارض آن را روش های ط

 ذکر نماید.

 

 ترکیبی       /        مجازی   /             حضوری  روش آموزش :  

 وايت برد و ماژيک ، كامپيوتر،ئو پروژكتورويد ،اساليد پروژكتور امکانات آموزشی : 

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت 

 -عنوان و نوع آزمون : 

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمی كاشانی، بوكلت ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، بارداری و زايمان ويليامز منبع درس :

 دقیقه  5مدت زمان :   کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه  35مدت زمان :  

  دقیقه 7 - 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


