
  

 
 

 

 ترکیبی (COURSE PLAN)وره  طرح د

 
 

 

 معرفی درس:

 قلمرو نوزادان، و مادران بهداشت اساس مفاهيم براين .است استوار اسالم موازين بر مبتني سالم جامعه يك ريزي پي بر درس اين

 سازمان ي هاي استراتژ به توجه با اوليه بهداشتي هاي مراقبت در ارائه اولويت يك عنوان به زن سالمت و نوزاد مادر، فعاليت

 تغييرات بلوغ، از ناشي عوارض از پيشگيري و نوزادان مادران، سالمت ارتقاء و حفظ تامين، در اهميت آموزش است، جهاني بهداشت

 آشنايي و عملي و نظري آموزش هاي درحيطه دانشجويان فعاالنه حضور با درس اين .شود مي داده شرح يائسگي و زايمان بارداري،

 به و نوزاد و جنين مادر، سالمت ارزيابي براي را الزم هاي توانائي تا دهد مي فرصت ها آن به نوزاد و مادر زندگي طبيعي مراحل با

 اين شده در ارائه پرستاري اصول و ها نظريه نمايند كسب ها آن مشكالت و مسائل تشخيص و فرزند در انتظار خانواده كلي طور

 .بود خواهد نوزادان و مادران از بهداشتي مراقبت در پرستاري فرآيند از استفاده و تحقيق انتقادي، تفكر كاربرد براي اي پايه درس

 اریپرست کارشناسی تحصیلی:مقطع و رشته پرستاری          گروه آموزشی: دانشکده : پرستاری حضرت زینب )س(     

 واحد 5/2 :  تعداد واحد پرستاري بهداشت مادر و نوزاد :  نام درس

 نظري    نوع واحد :

  پيش نياز:

 داروشناسي )فارماكولوژي(، فرايند آموزش به بيمار 

(Patient education) 

 8-10     شنبه    روز و ساعت برگزاري كالس:  

 13 - 15    شنبهيك                                      

 حضرت زينب )س( الرستان دانشكده پرستاري مكان برگزاري:

 

 راضیه رحمتیمسئول برنامه :  

 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                  07152247110شماره تماس دانشکده: 

               راضیه رحمتیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                               07152247110شماره تماس دانشکده:   

               راضیه رحمتیتهیه و تنظیم : 

 09/11/1400 تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 

 كليات پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان -

 سالمت زن -

 ومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي زنمروري بر آنات -

 لقاح و رشد و تكامل جنين -

 بارداري -

 مراقبت هاي دوران بارداري -

 ارزيابي سالمت جنين -

 ژنتيك و مشاوره ژنتيك -

 زايمان طبيعي -

 زايمان كاهش دردمختلف روش هاي  -

 بعد از زايماندوره  -

 نوزاد طبيعي -

 تماس مادر و نوزاد -

 تغذيه نوزاد -

 بهداشت و تنظيم خانواده -

 

 
 

 هدف كلی: 

 
  جسمي، اجتماعي و معنوي( از نوجواني تا كهنساليفراهم ساختن شرايطي براي فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت زنان( 

 شناخت آناتومي، فيزيولوژي دستگاه توليدمثل و وضعيت رواني زنان 

  تاكيد بر مسائل مربوط به رشد و تكامل مانند بلوغ، حاملگي، تولد، نوزادي، يائسگي و كهنسالي 

 ميت نقش آموزش براي پذيرش نقش و پيشگيري از عوامل تاثيرگزار بر مسائل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بر سالمت زنان در اه

 انتظار فرزند

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 كلیات پرستاری و بهداشت مادران و نوزادانآشنايی با :  1هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  را بيان نمايد. فعاليت پرستاري بهداشت مادران و نوزادانتعريف، اهداف و قلمرو گسترش 

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

  نمايد اي مهم حياتي در بهداشت مادران و نوزادان را نام برده و محاسبهشاخص ه. 

 شت مادران و نوزادان را نام برده و مسائل و چالش هاي قانوني و اخالقي آن را بيان نمايد.استانداردهاي مراقبت در بهدا 

 .كاربرد فرايند پرستاري در تامين و حفظ بهداشت مادران و نوزادان را شرح دهد 

 .با مالحظات فرهنگي و مذهبي و تاثير آن بر بهداشت مادران و نوزادان آشنا شده و آن را شرح دهد 

 پذيرش خانواده نسبت به حاملگي و تولد نوزاد را بيان نمايد. آمادگي و 

 

 

 سالمت زن آشنايی با :  2هدف كلی 

  

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 نمايد. بيان سالم را نسبت به سالمت زنانمفهوم سالمت و سالمت زنان را تعريف نموده و نظر ا 

 مختلف آشنا شده و اين تغييرات را شناسايي و تعريف نمايد. با تغييرات جسمي زنان در سنين 

 .تغييرات بلوغ در جنس مونث را شرح داده و مراحل آن را نام ببرد 

 .اولين قاعدگي و عوامل موثر بر شروع آن، سندرم پيش از قاعدگي و اختالالت قاعدگي را توضيح دهد 

 نمايد. دوره باروري را شرح داده و عوامل موثر بر آن را ذكر 

 د.را شرح ده يائسگي عوارض برآن، موثر عوامل و يائسگي يائسگي، از پيش سندرم 

 
 

 مروری بر آناتومی دستگاه تناسلی زن 3هدف كلی : 

  

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  لب هاي بزرگ و كوچك و ... را خارجي زن از جمله برآمدگي ونوس، دستگاه توليدمثل زنانه را شناخته و اندام تناسلي

 تشريح نمايد.

 ،را تشريح نمايدو ... تخمدان  اندام تناسلي داخلي زن از جمله رحم ، لوله هاي رحمي. 

  

 
 

 

 



 

 

 مروری بر فیزيولوژی دستگاه تناسلی زن : 4هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  قبل از تخمك گذاري، مرحله تخمك گذاري و مرحله بعد از تخمك گذاري را شرح دهد.تخمداني از جمله مرحله سيكل 

  ببرد ماهانه را تعريف و عوامل مؤثر در ايجاد آن را نامسيكل. 

  سيكل ماهانه را شرح دهد قبل قاعدگي، قاعدگي، تكثيري و ترشحي درمراحل. 

  شرح دهد راو سيكل تناسلي زن تاثير هورمون ها در دستگاه توليد مثل. 

 
 

 لقاح و رشد و تکامل جنینیآشنايی با  : 5هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .بلوغ تخمك و انتقال آن به لوله هاي رحم را شرح دهد 

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

 را تشريح نمايد لقاح. 

  گزيني آن در رحم را بيان نمايد.تقسيمات تخم و مراحل النه 

 مل را در مراحل رشد جنين شرح دهدعوامل مؤثر بر رشد و تكا. 

 نمايد مراحل تكميل و تكامل جفت )طرز تشكيل و اعمال جفت( را ذكر. 

 .مراحل تكميل و تكامل بندناف )طرز تشكيل و اعمال بندناف( را ذكر نمايد 

 ت و اعمال آن( را ذكر نمايد.مراحل تكميل مايع آمنيوتيك )منبع، خصوصيا 

 . مراحل تكميل و تكامل پرده هاي جنيني را ذكر نمايد 

  رشد و نمو جنين را شرح دهد .رشد و تكامل جنيني در هر دوره و عوامل موثر بر 

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

 

 

 و مفاهیم آن بارداریآشنايی با  : 6هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 طالحات خاص بارداري را تعريف كندواژه ها و اص. 

 .عالئم و نشانه هاي بارداري را تعريف و نام ببرد 

 روش هاي تشخيص هريك را ذكر نمايدقطعي بارداري را تعريف و احتمالي و ، عالئم فرضي. 

  باردار را شرح داده و آموزش دهد مراحل مختلف به مادرمراقبتهاي بهداشتي در. 

 .روش هاي محاسبه تاريخ احتمالي زايمان را شرح داده و تاريخ احتمالي زايمان را محاسبه نمايد 

 



 

 

 

 دوران بارداریو فیزيولوژی تغییرات جسمی آشنايی با  : 7هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  دستگاه تناسلي، پستان ها، دستگاه گردش خون و قلب، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و ... تغييرات جسمي زنان در

 .ند اين تغييرات را شناسايي نمايددوران بارداري را شناخته و بتوا

  دليه ، خون و ... را شناسايي و توضيح دهدر قلب ، كدوران بارداري تغييرات فيزيولوژي. 

 

 تغییرات روانی دوران بارداریآشنايی با  : 8هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 . واكنش مادر و خانواده در انتظار فرزند را شناخته و تعريف نماييد 

 ( را بيان نمايدنقش مادرعوامل موثر در و  )نقش هورمون ها روان زيست شناسي مادري در بارداري. 

  زن در بارداري را ذكر نمايد.تصوير ذهني 

 ن بارداري را شناخته و ذكر نمايددر دورا تكامل وظايف مادري و واكنش هاي رواني مادر. 

 تدابير پرستاري در تقويت تطبيق مادر با بارداري را بيان نمايد. 

 .نظر اسالم نسبت به نقش مادر در خانواده را بيان نمايد 

  را تشريح نمايد حاملگينسبت به  ي پدرروانواكنش هاي. 

 .پدر شدن و مراحل آن را ذكر نمايد 

 .نقش پرستار در مراحل پدر شدن را بيان نمايد 

 عريف كندرا تدر خانواده در دوران بارداري دري نظر اسالم نسبت به نقش پ. 

 

 مراقبت های دوران بارداریآشنايی با  : 9هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 ان بارداري را بيان نمايد.رود يها اهميت مراقبت 

  در ارزيابي سالمت مادر در دوران بارداري معاينات اوليه، معاينات عمومي، گرفتن شرح حال، معاينات مامايي و تست هاي

 .آزمايشگاهي را شرح دهد

  نمايد.فواصل مالقات و معاينات روتين مالقات ها را بيان 

 ر رابطه با خودمراقبتي آموزش دهدمددجو را د. 

 بارداري را شناسايي و آموزش دهد در عالئم خطر. 

 ن بارداري را شناخته و آموزش دهدواكسن ها و ورزش هاي دورا. 

  درا شناخته و آموزش ده)تهوع، استفراغ صبحگاهي و ...( راههاي پيشگيري و درمان ناراحتي هاي جزئي دوراه بارداري. 

 



 
 

 

 

 ارزيابی سالمت جنینآشنايی با  : 10هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 يل بررسي سالمت جنين را شرح دهداهميت و دال. 

 مت جنين را نام برده و شرح نمايدتشخيص سالتهاجمي و غيرتهاجمي ها و عوارض روش هاي  انواع، ويژگي. 

 رزيابي سالمت جنين را ليست نمايددر زمان انجام اهاي پرستاري  مراقبت. 

 ي ارزيابي را به مددجو آموزش دهدروش ها. 

 

 ژنتیک و مشاوره ژنتیکآشنايی با  : 11هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 را شرح دهد انو نوزاد انبهداشت مادر اهميت ژنتيك در. 

 كروموزومي را تشريح كندت ژني و اختالال. 

 طريق ژني و كروموزومي را شرح دهدها از  نحوه انتقال بيماري. 

 .اهداف، انديكاسيون و مراحل و مسائل اخالقي مشاوره ژنتيك را بيان نمايد 

  اختالالت ژنتيكي در بارداري را نام ببردبيماريابي تشخيصي هاي روش. 

 نمايد. نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم را بيان 

 

 زايمان طبیعیآشنايی با  : 12هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 ثر براي زايمان طبيعي را نام ببردعوامل مؤ. 

  كانال زايمان شامل استخوان ها و مفاصل لگن، تقسيمات لگن، اقطار لگن حقيقي، انواع لگن و روش هاي اندازه گيري

 )پلويمتري( را توضيح دهد.اقطار لگن 

  استخوان ها، درزها و فونتانل ها(، حالت ) سر جنينآناتومي(Attitude( قرار ،)Lie( نمايش ،)Presentation وضعيت ،)

(Position) ( و ايستگاهStation) جنين در رحم را شرح نمايد. 

 وضعيت قرارگيري جنين در لگن را نام ببرد روش هاي تشخيص. 

 ين از لگن را شرح دهداحل عبور جنمر. 

 

 

 

 



 
 

 

 1 زايمان طبیعیآشنايی با روند  : 13هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  شرح دهدرا  طبيعيزايمان. 

 .نيروهاي زايماني دخيل در زايمان طبيعي را نام برده و آن را توضيح دهد 

 زايمان را نام برده و تشريح كند وعرتئوري هاي مطرح شده براي ش. 

 .عوامل رواني موثر بر زايمان طبيعي را نام ببرد 

  مقدماتي شروع زايمان را شرح دهدعالئم. 

 حل مختلف زايمان را ليست نمايدمرا. 

 .در مرحله اول زايمان؛ فازها، تشخيص، مداخالت و مراقبت ها را شناخته و شرح دهد 

 

 2 زايمان طبیعیآشنايی با روند  : 14هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 مراقبت ها را شرح دهدو  ؛ فيزيولوژي، عوامل موثر، مداخالتزايمان مرحله دوم. 

 ن طبيعي را شناخته و تعريف نمايدمكانيسم زايما. 

 .در مرحله سوم زايمان؛ فيزيولوژي، مداخالت و مراقبت ها را شرح دهد 

  را در اين مرحله بطور كامل بيان كند.در مرحله چهارم زايمان؛ مراقبت هاي پرستاري 

 

 

 

 روش های مختلف كاهش درد زايمانآشنايی با  : 15هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند:دانشجو 

 .علل درد زايمان را شرح دهد 

 .روش هاي كاهش درد زايمان را نام ببرد 

  ببردغيردارويي را نام كاهش درد روش هاي. 

 كاهش درد غيردارويي را تشريح نمايدهر روش  ، مكانيسم اثر و مراقبت هاي پرستاريمزايا و معايب. 

 ح نمايدهر يك را تشري ش درد زايمان را نام برده و مكانيسم اثرروش هاي دارويي كاه. 

 نمايد . ا و معايب هر روش دارويي را بيانمزاي 

 استفاده از هر روش را ليست نمايدپرستاري در حين هاي  مراقبت. 

 

 



 
 

 

 دوره بعد زايمانآشنايی با  : 16هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .دوره نفاس را تعريف كند 

 زايمان آشنا شده و آن را شرح دهد با تغييرات فيزيكي و فيزيولوژي بعد از. 

  آموزش هاي خاص دوره بعد از زايمان را بيان نمايد.مداخالت پرستاري و 

 .تغييرات روحي رواني دوره نفاس را شرح دهد 

  اتيولوژي، عاليم و نشانه ها و درمان آن را ذكر نمايدغم و اندوه بعد زايمان را تعريف نموده و. 

 .سازگاري خانواده با تولد نوزاد را شرح نمايد 

 

 1طبیعینوزاد آشنايی با  : 17هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .فيزيولوژي نوزاد از جمله تغييرات تنفسي، گردش خون، متابوليكي، عصبي، گوارشي و ساير اندام ها را تشريح كند 

 هايپوترمي، تعيين ي از مراقبت هاي بالفاصله پس از تولد در اتاق زايمان از جمله تميز كردن راه هاي هوايي، پيشگير

 ن بندناف و تعيين هويت را بيان كند.آپگار، بست

  از جمله بررسي و ثبت عاليم حياتي، بررسي رفلكس بررسي وضعيت جسمي نوزادان مراقبت هاي پرستاري در اتاق نوزادان

 ها و معاينه نوزاد براي تشخيص نقص هاي مادرزادي را شرح دهد. 

 

 2نوزاد طبیعی آشنايی با : 18هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  تست هاي غربالگري و واكسيناسيون ، در مراقبت از پوست و بندناف، مراقبت از چشم ها، تغذيه نوزادمراقبت هاي پرستاري

 را شرح دهد.

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

  نوزاد را بطور كامل شرح دهد.معاينه فيزيكي 

  در مراقبت در منزل آموزش هاي الزم جهت ارتقاء ارتباط عاطفي مادر و نوزاد و خانواده در مورد استحمام، مراقبت از

 ، ايمني و ... ذكر نمايد.بندناف، نحوه بغل كردن

 

 

 

 

 



 
 

 

 تغذيه نوزادآشنايی با  :  19هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .آناتومي و فيزيولوژي پستان را تشريح كند 

 .فيزيولوژي ترشح شير را بيان نمايد 

 .مشخصات شير مادر، مزايا و اثرات جسمي و رواني تغذيه با شير مادر در مادر و نوزاد را شرح دهد 

  ،روش ها و وضعيت شيردهي، موارد منع توجهات پرستاري در شروع شيردهي، آماده كردن پستان ها براي شيردهي

 شيردهي، قطع شيردهي و نظر اسالم نسبت به تغذيه با شير مادر را بيان نمايد.

 .تغذيه مصنوعي را تعريف كرده و انواع شير مصنوعي را نام ببرد 

 

 

 بهداشت و تنظیم خانوادهآشنايی با :   20هدف كلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 را تشريح كند. تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران 

 را بيان كند. تعريف، اهميت، اهداف و استراتژي هاي تنظيم خانواده در جهان و ايران 

 .نظر اسالم نسبت به توليدمثل و روش هاي تاييد شده پيشگيري از بارداري در اسالم را بيان نمايد 

  طبيعي و مصنوعي پيشگيري از بارداري را نام برده و ميزان اثربخشي، مكانيسم اثر و عوارض آن را ذكر نمايد.روش هاي 

 
 

 

 روش آموزش 
 

 تركیبی                   مجازی                                                            حضوری 

 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه  كامپيوتر ،وايت برد و ماژيك ، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور

 نويد

 
 



  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

صفحات بر اساس محتواي ارائه  پرستاري بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضيغمي كاشاني

 شده در هر جلسه

صفحات بر اساس محتواي ارائه  پزشكيبوكلت ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 شده در هر جلسه
صفحات بر اساس محتواي ارائه  بارداري و زايمان ويليامز

 شده در هر جلسه

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 PubMed مورد استفاده قرار مي گيرد. بسته به هر جلسه مقاالت جديد منتشر شده
Google scholar 

SID 

 

 

 

 

  در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفي كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشياساليد پاور پوينت، منظور  *

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

مجموعه اساليدهاي 

 تدريس شده در كالس
مادر  بهداشتمباحث درس پرستاري  راضیه رحمتی

 و نوزاد
اسالیدهای پاورپوینت 

 تدریسآماده 
درس مجازي  محتواي

با استفاده از نرم مربوطه 

 افزار استوري الين 

مادر  بهداشتمباحث درس پرستاري  راضیه رحمتی

 و نوزاد
فایل حاوی محتوای 

 درس مربوطهمجازی 

    

    

    



 

 )آزمون های تکوينی )كويیز/ میان ترم 

 خير   بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 كنيد.ها را ذكر در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 متعاقبا اعالم ميگردد. تركيبي كوييز

 

2 

 

 متعاقبا اعالم ميگردد. تركيبي ميانترم

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   ايد؟. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم /ميان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:           

تقسيم شده و يك پروژه مشترک در ارتباط با موضوع درس بهداشت مادر و كليه دانشجويان عزيز به چند گروه 

 نوزاد ارائه شده كه مهلت ارسال پروژه از شروع ترم تا پايان ترم )قبل از اتمام كالس ها( مي باشد.

 دانشجويان عزيز اين نكته را مدنظر داشته باشند كه هدف از پروژه انجام كار بصورت گروهي مي باشد. 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

طول ترم يك تا دو تكليف در نظر گرفته مي شود. در       



 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

 :10نمره   حداقل نمره قبولی                                                                                                                  

  :طبق مقررات آموزشيتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد درس زمانبندی جدول

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

 جلسه اول

16/11/1400 
10 – 8  

 

 

 

بهداشت پرستاري و كليات 

 انو نوزاد انمادر
 راضيه رحمتي

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالاليد پروژكتور

يد و  ئو پروژكتورو

 كالالامالالپالاليالالوتالالر و

اسالالالتفالاده از نرم 

 افزارهايي شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه دوم

17/11/1400 
15 - 13 

 

 

 

 راضيه رحمتي سالمت زن

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالاليد پروژكتور

يد و  ئو پروژكتورو

 كالالامالالپالاليالالوتالالر و

اسالالالتفالاده از نرم 

 افزارهايي شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه سوم

24/11/1400 
15 – 13  

 

مروري بر آناتومي دستگاه 

 تناسلي زن
 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي فعاليت  كال

 و كوئيز

 جلسه چهارم

01/12/1400 
15 – 13  

 

ي مروري بر فيزيولوژ

 دستگاه تناسلي زن
 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه پنجم

08/12/1400 
15 – 13  

  

 لقاح و  

 رشد و تكامل جنيني
 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز



 جلسه ششم

15/12/1400 
15 – 13  

 

 بارداري

 

 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه هفتم

22/12/1400 
15 – 13  

 

تغييرات جسمي دوران 

 بارداري
 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه هشتم

14/01/1401 
15 – 13  

 

 

 

تغييرات رواني دوران 

 بارداري
 راضيه رحمتي

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالاليد پروژكتور

يد و  ئو پروژكتورو

 كالالامالالپالاليالالوتالالر و

اسالالالتفالاده از نرم 

 افزارهايي شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه نهم

20/01/1401 
10 – 8  

 

 راضيه رحمتي مراقبت هاي دوران بارداري

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه دهم

21/01/1401 
15 – 13  

 

 رحمتيراضيه  ارزيابي سالمت جنين

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 آزمون میانترم 8 – 10 27/01/1401

 جلسه يازدهم

28/01/1401 
15 – 13  

 

 راضيه رحمتي ژنتيك و مشاوره ژنتيك

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پاسخ،  پرسش و

سي  فعاليت كال

 كوئيز و

 جلسه دوازدهم

04/02/1401 
15 – 13  

 

 راضيه رحمتي زايمان طبيعي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه سيزدهم

10/02/1401 
10 – 8  

 

 راضيه رحمتي زايمان طبيعي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه چهاردهم

11/02/1401 
15 – 13  

 

 راضيه رحمتي زايمان طبيعي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه پانزدهم

17/02/1401 
10 – 8  

 

روش هاي مختلف كاهش 

 درد زايمان
 راضيه رحمتي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه شانزدهم

18/02/1401 
15 – 13  

 

 راضيه رحمتي دوره بعد از زايمان

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه هفدهم

24/02/1401 
10 – 8  

 

 راضيه رحمتي نوزاد طبيعي

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه هجدهم

25/02/1401 
15 – 13  

 

 نوزاد طبيعي

 راضيه رحمتي

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالاليد پروژكتور

يد و  ئو پروژكتورو

 كالالامالالپالاليالالوتالالر و

اسالالالتفالاده از نرم 

 افزارهايي شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز



 جلسه نوزدهم

31/03/1401 
10 – 8  

 

 راضيه رحمتي تغذيه نوزاد

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 جلسه بيستم

01/03/1401 
15 – 13  

 

 راضيه رحمتي بهداشت و تنظيم خانواده

، سخنراني

بحث، 

 پاورپوينت

پرده  تر،  يو پ م كالالا

 نمايش و اينترنت

پرسش و پاسخ، 

سي  فعاليت كال

 و كوئيز

 


