
 
 

 

  

 
 

 

 

 98-99 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد نیسمال اولطرح درس روزانه 

 

 جلسه اول
 

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

 24/06/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

  8 -10ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادپرستاری دنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 43تعداد دانشجويان  :

 فاطمه دادگر خانممسئول درس: 2تعداد واحد:

 فاطمه دادگرخانم  مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 
. 

 مايع آمنیوتیک اختالالتبارداری آسیب پذير و عنوان درس : 

  مايع آمنیوتیک اختالالتو  بارداری آسیب پذيرتعیین تشخیص و  هدف كلي درس :

 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو قادر باشد:

 شديد حاملگي را تعريف كند.های  استفراغ 
 .عالئم بالیني استفراغ های شديد حاملگي را لیست كند 
 پرستاری آن را شرح دهد. درمان و مراقبت های 
 را تعريف كند. پلي هیدرآمنیوس و اولیگو هیدرآمنیوس 

  .اتیولوژی پلي هیدرآمنیوس و اولیگو هیدرآمنیوس را شرح دهد 
 .عوارض مربوط به پلي هیدرآمنیوس و اولیگو هیدرآمنیوس را لیست كند 
  هیدرآمنیوس را توضیح دهد.مربوط به پلي هیدرآمنیوس و اولیگو درمان و مراقبت های پرستاری 

    ، پرسش و پاسخسخنراني:   روش آموزش 

         وايت برد و موالژ ،كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابي اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،   .1

 .1393سنجری م، شوقي م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زايمان ويلیامز جلد .3
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 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  دقیقه  10   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 دومجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 31/06/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 بارداری آسیب پذيرعنوان درس : 

  بارداری آسیب پذير تشخیص و تعیین :هدف كلي درس

 

 اهداف جزئي : 
 دانشجو قادر باشد:

 را لیست كند. اختالالت فشارخون در بارداری
 انواع اختالالت فشارخون در بارداری را تعريف كند.

 عالئم بالیني و عوامل خطرمسمومیت حاملگي را لیست كند.
 شرح دهد.پاتوفیزيولوژی مسمومیت حاملگي را 

 عوارض مسمومیت حاملگي در مادر و جنین را لیست كند.
 را لیست كند. HELLPمعیارهای سندرم 

 درمان و مراقبت های پرستاری مسمومیت حاملگي را شرح دهد.تشخیص، 
 اكالمپسي در بارداری را شرح دهد.

 عوارض اكالمپسي را لیست كند.
 شرح دهد.درمان و مراقبت های پرستاری در اكالمپسي را 

 سخنراني، پرسش و پاسخ            :روش آموزش

 وايت برد وكامپیوتر ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابي اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقي م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زايمان ويلیامز جلد .3
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  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 سومجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 07/07/1398:جلسه تاريخ 98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری

 
 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 

  1دوران بارداریخونريزی های  عنوان درس :

 (اولهدف كلي درس : تشخیص و تعیین خونريزی های دوران بارداری)خونريزی های سه ماهه 

 

 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:

  را لیست كند. اولخونريزی های سه ماهه 

 .سقط را تعريف كند 

 .علل مادری و جنیني سقط را نام ببرد 

 انواع سقط را لیست كند. 

  پرستاری را در هر يک از انواع سقط شرح دهد.تشخیص، درمان و مراقبت های 

 .مول هیداتي فرم را تعريف كند 

 .تشخیص، عالئم بالیني و درمان مول هیداتي فرم را شرح دهد 

 .حاملگي خارج رحمي را تعريف كند 

 .اتیولوژی حاملگي خارج رحمي را لیست كند 

 یح دهد.تشخیص، عالئم، درمان و تدابیر پرستاری حاملگي خارج رحمي را توض 



 سخنراني، پرسش و پاسخ           روش آموزش :  

 و وايت برد كامپیوتر ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .4

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .5
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  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 چهارمجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 14/07/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 2تعداد واحد:
 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 
. 

 2دوران بارداریخونريزی های عنوان درس : 

 تشخیص و تعیین خونريزی های دوران بارداری)خونريزی های سه  ماهه دوم و سوم(هدف كلي درس : 

 

 اهداف جزئي :
  انشجو قادر باشد:

 .جفت سرراهي را تعريف كند 
 .عوامل خطر جفت سرراهي را نام ببرد 
 .تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری جفت سر راهي راشرح دهد 

 مادری و جنیني جفت سر راهي را لیست كند. خطرات 

 .دكولمان جفت را تعريف كند 

 .پاتوفیزيولوژی دكولمان جفت را شرح دهد 

 .عوامل خطر دكولمان جفت را نام ببرد 
 .تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری دكولمان جفت راشرح دهد 

 .عوارض كنده شدن جفت را لیست كند 

 



          ش و پاسخ           سخنراني، پرسروش آموزش :   

 و ايت برد كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ادان، تهران، نشر تحفه، .  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوز1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 پنجم جلسه
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 21/07/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 سركار خانم رحمتي مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 رحمتيخانم سركار تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 

 1در بارداری و جراحيبیماری های داخلي عنوان درس : 

 (آپانديسیت و كم كاری و پركاری تیروئیدديابت، بیماری های داخلي و جراحي) وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي :

  انشجو قادر باشد:د

 .ديابت بارداری را تعريف كند 
 .اثر ديابت بر حاملگي را شرح دهد 
 .اثر حاملگي بر روی ديابت را توضیح دهد 
  ناشي از ديابت بر روی مادر و جنین را لیست كند.عوارض 
  .درمان و مراقبت های پرستاری در زنان مبتال به ديابت بارداری را شرح دهد 

 را تعريف كند. كم كاری و پركاری تیروئید 

 .عالئم بالیني كم كاری و پركاری تیروئید را لیست كند 
 را نام ببرد. عوارض ناشي از كم كاری و پركاری تیروئید در بارداری 



 .درمان كم كاری و پركاری تیروئید در بارداری را ذكر كند 

 .عوارض مادری و جنیني آپانديسیت در بارداری را ذكر كند 
 .تشخیص و درمان آپانديسیت در بارداری را ذكر كند 

  پرسش و پاسخو سخنرانيروش آموزش :   

 و وايت برد و كامپیوتر ويدئو پروژكتور امکانات آموزشي :

 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .6

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .7
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  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 

 ششمجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 28/07/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

  8 -10ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 رحمتي سركار خانم مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 رحمتيخانم سركار تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 2در بارداری بیماری های داخلي و جراحيعنوان درس : 

عروقاي و  -، اختالالت ريوی ، بیمااری هاای قلباي   )بیماری های داخلي و جراحي وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 آنمي(

 



 اهداف جزئي : 
 انشجو قادر باشد:

 .تاثیر حاملگي بر روی سیستم تنفسي را شرح دهد 
 .آسم را تعريف كرده و فاكتورهای تشديد كننده آسم در دوران بارداری را لیست كند 
 .عالئم ترمبوآمبولي ريوی و درمان در حاملگي را شرح دهد 

 .تقسیم بندی بیماری های قلب و عروق در دوران بارداری را لیست كند 
  در زنان باردار دچار بیماری های قلبي را شرح دهد.مراقبت های پرستاری 

 .علل آنمي در حاملگي را لیست كند 
  علل آنمي در حاملگي را توضیح دهد.پیشگیری و درمان هر يک از 

 
           سخنراني، پرسش و پاسخ                             روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتو امکانات آموزشي :
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1ویلیامز جلدكانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان  .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 
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  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 فتمهجلسه 

 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 : جلسهتاريخ  98-99تحصیلي  :  سال 

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:
 سركار خانم رحمتي مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 رحمتيخانم سركار تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 

 3در بارداری بیماری های داخلي و جراحيعنوان درس : 

 بارداری(عفوني در بیماری های داخلي و جراحي)بیماری های  وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 



 اهداف جزئي : 
 انشجو قادر باشد:

  را لیست كند. جنین رویبر سه ماهه اول تا سوم بارداری  درو تاثیر آن  در بارداری بیماری های عفونيانواع 
 و درمان هر يک از موارد بیماری های عفوني در بارداری را توضیح دهد. عالئم و نشانه ها 

 سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .8

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلدكانینگهام و  .9

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

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

 19/08/1398 : جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 دادگرمسئول درس:خانم فاطمه  2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 وضعیت های آسیب پذير جنینعنوان درس : 

 وضعیت های آسیب پذير جنین وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 



 اهداف جزئي : 
 انشجو قادر باشد:

  تعريف كند.حاملگي چندقلويي را 
 .اتیولوژی و انواع دوقلويي را شرح دهد 
 .اختالالت روند دوقلويي را لیست كند 
 .عوارض مادری و جنیني حاملگي چندقلويي را لیست كند 
 .اقدامات الزم قبل تولد، حین تولد و بعد تولد را در حاملگي های چند قلويي شرح دهد 

 .زجر جنیني را تعريف كند 

 جنیني را لیست كند. عالئم و عوامل خطر زجر 

 .تشخیص و اقدامات درماني و پرستاری زجر جنیني را شرح دهد 

 .مرگ داخل رحمي را تعريف كند 

 .اتیولوژی، عوامل خطر و تظاهرات بالیني آن را لیست كند 

 .روش های تشخیصي و عوارض مرگ داخل رحمي جنین را لیست كند 

 را شرح دهد. درمان و مراقبت های پرستاری مرگ داخل رحمي جنین 

  پاتوفیزيولوژی ناسازگاریRh   وABO .و عوارض آن بر جنین را شرح دهد 

  روش پیشگیری از ناسازگاریRh .راتوضیح دهد 
  

 سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :  

 و وايت برد كامپیوتر ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،.  1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهم جلسه
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 26/08/1398 :جلسهتاريخ   98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 
 
 

 زايمان های آسیب پذيرعنوان درس : 

 زايمان های آسیب پذير وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو قادر باشد:
 .پارگي زودرس پرده های جنیني را تعريف كند 
 ببرد. علل پارگي زودرس پرده های جنیني را نام 
 .تشخیص، درمان و مراقبت پرستاری مربوط به پارگي زودرس پرده های جنیني را شرح دهد 

 كند تعريف را رس زود زايمان. 

 ببرد نام را رس زود زايمان ايجاد علل. 

 دهد توضیح را زودرس زايمان تشخیص روش. 

 .عوارض زايمان زودرس بر روی مادر و جنین را توضیح دهد 

 كند. تعريف را ديررس زايمان 

 .عوارض زايمان ديررس بر روی جنین را توضیح دهد 

 .درمان زايمان ديررس را توضیح دهد 

 كند. تعريف را سريع زايمان 

 ببرد نام را سريع زايمان ايجاد علل. 

 .عوارض زايمان سريع بر روی مادر و جنین را توضیح دهد 

 .درمان زايمان سريع را توضیح دهد 

 .ديستوشي را تعريف كند 

 .داليل ديستوشي را نام ببرد 

  ديستوشي با منشاء ضعیف بودن نیروهای بیرون راننده رحم، لگن و وضعیت های غیر طبیعي جنین در

 مدخل زايمان را شرح دهد.

 .تعريف نمايش بريچ و انواع و علل آن را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و عوارض ناشي از زايمان بريچ را توضیح دهد 

  و اقدامات پرستاری را توضیح دهد.كنترل زايمان بريچ  

 .عوارض و علل زمینه ساز پروالپس بند ناف را لیست كند 

 .درمان و مراقبت در پروالپس بند ناف را ذكر كند 



        سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، . 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .1

 .2018حیدری،، انتشارات 3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .2

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 
  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 

 دهمجلسه 

 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 3/09/1398 :جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 60مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 
 

 زايمان های ابزار متد يا تهاجميعنوان درس : 

 زايمان های ابزار متد يا تهاجميهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 نشجو قادر باشد:دا
 

 .القاء و تقويت زايمان را تعريف كند 
  القاء را لیست كند.موارد كاربرد و كنترانديکاسیون های 
 .عوارض القاء و تدابیر پرستاری در حین القا را توضیح دهد 
 .انواع اپي زياتومي را نام ببرد 
 .تدابیر پرستاری بعد از اپي زياتومي را توضیح دهد 
 .زايمان با فورسپس را توضیح دهد 
  فورسپس را لیست كند.موارد استفاده، شرايط فورسپس گذاری، عوارض مادری و نوزادی استفاده از 



 .زايمان با واكیوم را توضیح دهد 
 .مزايا و معايب استفاده از واكیوم را لیست كند 
 .انواع زايمان سزارين را نام ببرد 
 .انديکاسیون های قطعي و احتمالي، كنتراانديکاسیون های سزارين و عوارض را لیست كند 
  بعد از عمل برای مادر و نوزاد را شرح دهد.مراحل آماده كردن مادر برای سزارين و مراقبت های 

 

                             آموزش مجازیروش آموزش :   

 -امکانات آموزشي : 
 .  منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  .1

 .1393نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر، سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درس ب 

 دقیقه20مدت زمان : 

 دقیقه20دت زمان: م

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 يازدهمجلسه 
 

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

 10/09/1398 تاريخ شروع كالس : 98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 1پذيرنوزادان آسیب عنوان درس : 

 نوزادان آسیب پذير  وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 



 اهداف جزئي :
 دانشجو قادر باشد: 

  
  را تعريف كند.نارس نوزاد 
 .علل تولد نوزاد نارس و مشخصات نوزاد نارس را لیست كند 
 .مراقبت پرستاری و تغذيه نوزاد نارس را توضیح دهد 
 .نوزاد پست ترم را تعريف كند 
  نوزاد نارس و مشخصات نوزاد نارس را لیست كند.علل تولد  

          سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،   .1   

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 جلسه دوازدهم
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 17/09/1398تاريخ شروع كالس : 98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 2نوزادان آسیب پذيرعنوان درس : 

   وتعیین تشخیصهدف كلي درس : 

 



 اهداف جزئي : 
 دانشجو قادر باشد: 

 
 .يرقان فیزيولوژيک را تعريف كند 
 .خصوصیات زردی فیزيولوژيک را لیست كند 
 .يرقان پاتولوژيک را تعريف كند 
 تعريف كند. ايکتروس را كرن 
 .عالئم كرن ايکتروس را لیست كند 
 .تشخیص پاراكلینیکي زردی را لیست كند 
 .تدابیر درماني مربوط به زردی را به طور كامل توضیح دهد 
 .هیپوترمي را تعريف كند 
 .عالئم، عوامل خطر و مراقبت های پرستاری هیپوترمي را لیست كند 
 .هیپوگلیسمي را تعريف كند 
  مراقبت های پرستاری هیپوگلیسمي را لیست كند.عالئم، درمان و 
 .سندرم ديسترس تنفسي را تعريف كند 
 .اتیولوژی، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری سندرم ديسترس تنفسي  را شرح دهد 

 .آسیفکسي را تعريف كند 

 .عالئم آسیفکسي را لیست كند 

 اصول كلي مراقبت و احیاء نوزاد تازه متولد شده را شرح دهد. 

 .اقدامات بعد از احیاء را لیست كند 
  

 روش آموزش :   سخنراني، پرسش و پاسخ                                     

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  .1    

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سیزدهمجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 24/09/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 صدمات زايماني و عوارض بعد زايمان در مادرعنوان درس : 

 1صدمات زايماني و عوارض بعد زايمان در مادرتشخیص و تعیین هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد: 
 

 پرستاری آن را لیست كند. تعريف خونريزی های حین زايمان، درمان و مراقبت های 
 .تعريف هماتوم بعد زايمان، عالئم و درمان آن را ذكر كند 
 ،عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد. تعريف وارونگي رحم 
 .پاتوفیزيولوژی آمبولي مايع آمنیوتیک را شرح دهد 
 .عالئم و درمان آمبولي مايع آمنیوتیک را توضیح دهد  

 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 دهمچهار جلسه
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 1/10/1398 :جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 عوارض بعد زايمان در مادرصدمات زايماني و عنوان درس : 

 2صدمات زايماني و عوارض بعد زايمان در مادرتشخیص و تعیین هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:
  ات وارده به نوزاد در هنگام تولدرا نام ببرد.صدمانواع 
  زايماني، شکستگي ها،  )سفال هماتوم، بوسعالئم بالیني انواع صدمات وارده به نوزاد در هنگام تولدرا

 را لیست كند.صدمات سیستم عصبي و .........(
 .تشخیص، درمان و مراقبت های مربوط به هر كدام از صدمات ذكر شده را شرح دهد  

 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 و موالژ برد، وايت كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  . 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 



 
 
 
 

 دهمپانز جلسه

 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 8/10/1398 :جلسهتاريخ  98-99 سال تحصیلي  : 

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 خانم فاطمه دادگر مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 خانم فاطمه دادگر تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 

 صدمات زايماني و عوارض بعد زايمان در مادرعنوان درس : 

 

 3صدمات زايماني و عوارض بعد زايمان در مادرتشخیص و تعیین هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:
 

  زايمان را تعريف كند.عفونت بعد از 
 .عوامل خطر عفونت بعد از زايمان را لیست كند 
 .تعرف اندومتريت، سالپنژيت و عالئم بالیني آن ها را لیست كند 
 .درمان و مراقبت پرستاری ندومتريت وسالپنژيت را توضیح دهد 
 .تعريف ماستیت و آبسه پستان و عالئم بالیني آن را لیست كند 
  پستان را توضیح دهد.درمان ماستیت و آبسه 
 .عالئم، تشخیص و درمان آمبولي ريه را شرح دهد 
 .ترمبوفلبیت راني و لگني را تعريف كند 
 .عالئم بالیني ترمبوفلبیت راني و لگني را لیست كند 
 .تشخیص و درمان ترمبوفلبیت راني و لگني را شرح دهد 
  را لیست كند. ادراریعالئم عفونت دستگاه 
  دستگاه ادراری را شرح دهد.درمان عفونت 
 .تعريف پريتونیت و عالئم آن را لیست كند 
 .مراقبت پرستاری در پريتونیت را لیست كند 

  
 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 15/10/1398 :جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

 8 -10 ساعت:                             يکشنبهروز:  ر اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس )واحد(  :  پرستاری د

 نوع واحد: نظری
 

 43تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 2تعداد واحد:

 سركار خانم رحمتي مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 سركار خانم رحمتي تهیه و تنظیم : 

 98تاريخ تدوين: شهريور ماه 

 
 

 عنوان درس : پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

 تشخیص و تعیین نازايي و عقیميهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد: 
 

  و عقیمي را تعريف كند.نازايي 
 .انواع نازايي را شرح دهد 
  ناباروری در مرد و زن را لیست كند.علل 
 .روش های كمک باروری را به طور كامل شرح دهد 

  
 

            سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .2016ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، .  1

سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2
1393. 

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد،كانینگهام و همکاران .3

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E,Bobak.l.M,Maternity Neonatal and Womens Health 

Care(2016).St Louis:Mosby 



 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 


