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 معرفی درس:

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

 با اوليه بهداشتي هاي مراقبت ارائه در اولويت يك عنوان به زن سالمت و نوزاد مادر، فعاليت قلمرو نوزادان، و

 مادران، سالمت ارتقاء و حفظ تامين، در آموزش اهميت است، جهاني بهداشت سازمان هاي ي استراتژ به توجه

 درس اين .شود مي داده شرح يائسگي و زايمان بارداري، بلوغ، تغييرات از ناشي عوارض از پيشگيري و نوزادان

 نوزاد و مادر زندگي طبيعي مراحل با آشنايي و عملي و نظري آموزش هاي درحيطه دانشجويان فعاالنه حضور با

 خانواده كلي طور به و نوزاد و جنين مادر، سالمت ارزيابي براي را الزم هاي توانائي تا دهد مي فرصت ها آن به

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

 تاریکارشناسی پرس مقطع و رشته تحصیلی:       پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده :  

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

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 داروشناسي )فارماكولوژي(،

 (Patient education)فرايند آموزش به بيمار 

 10 – 12   شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 10 - 12شنبه يك                                          

 حضرت زينب )س( دانشكده پرستاري  مکان برگزاری:

                                           راضیه رحمتیمسئول برنامه : 

  Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:        227داخلی   07152247110: دانشکده شماره تماس

                   راضیه رحمتی                                           مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

  Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:        227داخلی   07152247110شماره تماس دانشکده:   

 راضیه رحمتیتهیه و تنظیم : 

 03/11/1399 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 و مادران از بهداشتي مراقبت در پرستاري فرآيند از استفاده و تحقيق انتقادي، تفكر كاربرد براي اي پايه درس

 .بود خواهد نوزادان

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 

 نوزادانكليات پرستاري و بهداشت مادران و  -

 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 -

 روش هاي مختلف كاهش درد زايمان -

 دوره بعد از زايمان -

 نوزاد طبيعي -

 تماس مادر و نوزاد -

 تغذيه نوزاد -

 بهداشت و تنظيم خانواده -

 

 
 

 ف كلیاهدا 

 

فراهم ساختن شرايطي براي فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت زنان )جسمي، اجتماعي و معنوي( از  -

 نوجواني تا كهنسالي

 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  -

اهميت نقش آموزش براي پذيرش نقش و پيشگيري از عوامل تاثيرگزار بر مسائل فرهنگي، اقتصادي و  -

 اجتماعي بر سالمت زنان در انتظار فرزند

 

 
 

 



 ن و نوزادان: کلیات پرستاری و بهداشت مادرا 1هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

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

   نمايدشاخص هاي مهم حياتي در بهداشت مادران و نوزادان را نام برده و محاسبه. 

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

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

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

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

 

 

 سالمت زن  2هدف کلی : 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  نمايد. بيانمفهوم سالمت و سالمت زنان را تعريف نموده و نظر اسالم را نسبت به سالمت زنان 

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

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

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

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

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

 
 

 مروری بر آناتومی دستگاه تناسلی زن 3هدف کلی : 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 ستگاه توليدمثل زنانه را بشناسد و نام ببرد.د 

  .اندام تناسلي خارجي زن از جمله برآمدگي ونوس، لب هاي بزرگ و كوچك و ... را تشريح نمايد 

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

  

 
 

 

 

 

 



 مروری بر فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن 4هدف کلی : 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

 د.سيكل ماهانه را تعريف و عوامل مؤثر در ايجاد آن را نام ببر 

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

  و سيكل تناسلي زن را شرح دهدتاثير هورمون ها در دستگاه توليد مثل. 

 

 

 لقاح و رشد و تکامل جنینی : 5هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

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

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

 .لقاح را تشريح نمايد 

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

 .عوامل مؤثر بر رشد و تكامل را در مراحل رشد جنين شرح دهد 

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

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

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

 . مراحل تكميل و تكامل پرده هاي جنيني را ذكر نمايد 

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

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

 

 

 بارداری : 6هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .واژه ها و اصطالحات خاص بارداري را تعريف كند 

 .عالئم و نشانه هاي بارداري را تعريف و نام ببرد 

  احتمالي و قطعي بارداري را تعريف و روش هاي تشخيص هريك را ذكر نمايد.، فرضيعالئم 

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

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

 

 



 دوران بارداریو فیزیولوژی سمی تغییرات ج : 7هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

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

 نمايد. ذكردوران بارداري را 

  خون و ... را شناسايي و توضيح دهد.تغييرات فيزيولوژي دوران بارداري در قلب ، كليه ، 

 

 تغییرات روانی دوران بارداری : 8هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

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

  نقش مادر( را بيان نمايد.روان زيست شناسي مادري در بارداري )نقش هورمون ها و عوامل موثر در 

 .تصوير ذهني زن در بارداري را ذكر نمايد 

 .تكامل وظايف مادري و واكنش هاي رواني مادر در دوران بارداري را شناخته و ذكر نمايد 

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

 د.نظر اسالم نسبت به نقش مادر در خانواده را بيان نماي 

 .واكنش هاي رواني پدر نسبت به حاملگي را تشريح نمايد 

 .پدر شدن و مراحل آن را ذكر نمايد 

 .نقش پرستار در مراحل پدر شدن را بيان نمايد 

 .نظر اسالم نسبت به نقش پدري در خانواده در دوران بارداري را تعريف كند 

 

 مراقبت های دوران بارداری : 9هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .اهميت مراقبت هاي دوران بارداري را بيان نمايد 

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

 آزمايشگاهي را شرح دهد.

 ان نمايد.فواصل مالقات و معاينات روتين مالقات ها را بي 

 .مددجو را در رابطه با خودمراقبتي آموزش دهد 

 .عالئم خطر در بارداري را شناسايي و آموزش دهد 

 .واكسن ها و ورزش هاي دوران بارداري را شناخته و آموزش دهد 

  )... دهد را شناخته و آموزشراههاي پيشگيري و درمان ناراحتي هاي جزئي دوراه بارداري )تهوع، استفراغ صبحگاهي و. 

 
 

 



 ارزیابی سالمت جنین : 10هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .اهميت و داليل بررسي سالمت جنين را شرح دهد 

 .انواع، ويژگي ها و عوارض روش هاي تهاجمي و غيرتهاجمي تشخيص سالمت جنين را نام برده و شرح نمايد 

  انجام ارزيابي سالمت جنين را ليست نمايد.مراقبت هاي پرستاري در زمان 

 .روش هاي ارزيابي را به مددجو آموزش دهد 

 

 ژنتیک و مشاوره ژنتیک : 11هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .اهميت ژنتيك در بهداشت مادران و نوزادان را شرح دهد 

 .اختالالت ژني و كروموزومي را تشريح كند 

 .نحوه انتقال بيماري ها از طريق ژني و كروموزومي را شرح دهد 

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

 .روش هاي تشخيصي بيماريابي اختالالت ژنتيكي در بارداري را نام ببرد 

 .نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم را بيان نمايد 

 

 1زایمان طبیعی : 12هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .عوامل مؤثر براي زايمان طبيعي را نام ببرد 

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

 اقطار لگن )پلويمتري( را توضيح دهد.

 استخوان ها، درزها و فونتانل ها(، حالت )آناتومي س( ر جنينAttitude( قرار ،)Lie( نمايش ،)Presentation وضعيت ،)

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

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

 .مراحل عبور جنين از لگن را شرح دهد 

 

 

 

 

 
 

 



  2زایمان طبیعی : 13کلیهدف 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .زايمان طبيعي را شرح دهد 

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

 .تئوري هاي مطرح شده براي شروع زايمان را نام برده و تشريح كند 

  طبيعي را نام ببرد.عوامل رواني موثر بر زايمان 

 .عالئم مقدماتي شروع زايمان را شرح دهد 

 .مراحل مختلف زايمان را ليست نمايد 

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

 

 3زایمان طبیعی  : 14هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

  زايمان؛ فيزيولوژي، عوامل موثر، مداخالت و مراقبت ها را شرح دهد.مرحله دوم 

 .مكانيسم زايمان طبيعي را شناخته و تعريف نمايد 

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

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

 

 

 

 روش های مختلف کاهش درد زایمان : 15ف کلیهد 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .علل درد زايمان را شرح دهد 

 .روش هاي كاهش درد زايمان را نام ببرد 

 .روش هاي كاهش درد غيردارويي را نام ببرد 

  درد غيردارويي را تشريح نمايد.مزايا و معايب، مكانيسم اثر و مراقبت هاي پرستاري هر روش كاهش 

 .روش هاي دارويي كاهش درد زايمان را نام برده و مكانيسم اثر هر يك را تشريح نمايد 

 . مزايا و معايب هر روش دارويي را بيان نمايد 

 .مراقبت هاي پرستاري در حين استفاده از هر روش را ليست نمايد 

 

 
 

 



 دوره بعد زایمان : 16هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .دوره نفاس را تعريف كند 

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

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

 .تغييرات روحي رواني دوره نفاس را شرح دهد 

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

 .سازگاري خانواده با تولد نوزاد را شرح نمايد 

 

 

 1نوزاد طبیعی : 17هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

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

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

 آپگار، بستن بندناف و تعيين هويت را بيان كند.

  از جمله بررسي و ثبت عاليم حياتي، بررسي رفلكس مي نوزادان بررسي وضعيت جسمراقبت هاي پرستاري در اتاق نوزادان

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

 

 

 2نوزاد طبیعی : 18هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

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

 را شرح دهد.

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

 .معاينه فيزيكي نوزاد را بطور كامل شرح دهد 

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

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

 

 

 

 

 
 



 

 تغذیه نوزاد :  19هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .آناتومي و فيزيولوژي پستان را تشريح كند 

 .فيزيولوژي ترشح شير را بيان نمايد 

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

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

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

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

 

 

 بهداشت و تنظیم خانواده :  20هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو

 .تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران را تشريح كند 

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

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

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

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                            تركیبی                            

 

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :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

 در هر جلسهشده 

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

 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 بسته به هر جلسه مقاالت جديد منتشر شده مورد استفاده قرار مي گيرد.
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، آموزشيجزوه، فيلم اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فايل مجازي شده 

با استفاده از نرم 

افزار استوري الين 

بصورت زيپ شده 

 در سامانه نويد

 بهداشتكليه مباحث درس پرستاري  راضیه رحمتی

 مادر و نوزاد
 آماده بارگذاری

    

    

    

    



  منبع مطالعه در صورتي كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

ه براي اين موارد ، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتي جداگانبه دانشجويان معرفي كنيد بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1. Burroughs.A, Leifer.G, Maternity Nursing: An Introductory Text (last ed) Philadelphia: 

W.B.Saunders. 

2. Dickason.E.j, Silverman.B.L, Kaplan.J, Maternal Infant Nursing Care (last ed). St Louis: 

Mosby 

3. Littleton.L.J, Engebretson.J.C, Maternal Neonatal and Women’s Health Nursing. 

4. Lowdermilk.D.L, Perry.S.E, Bobak.I.M, Maternity Neonatal and Women’s Health Care 

(last ed). St Louis: Mosby 

5. Murray.S.S, Mckinney.E.S, Gorrie.T.M ,Foundations of  Maternal Newborn Nursing (last 

ed) Philadelphia: W.B.Saunders. 

6. Olds.S.B, London.N.L, Landewing.P.W.  Maternal Newborn Nursing: A Family and 

Community Based Approach (last ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. 

7. Sherwen.W, Scoloveno.M.A, Clinical Companion for Maternity Nursing: Childbearing 

Family (last ed) 

8. Simpson.K.R, Creehan.P.A, Prenatal Nursing (last ed) Philadelphia: Lippincott. 

9. Wong.D.L, Perry.S.E, Hockenbury.N. Maternal Child Nursing Care (last ed). St Louis: 

Mosby 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

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

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

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

1 

 

 زمان برگزاري آزمون تستي/ تركيبي 1خودآزمون 

 

 پس از اتمام آزمون

 

2 

 

برگزاري آزمونزمان  تستي/ تركيبي 2خودآزمون   

 

 پس از اتمام آزمون

 



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   ايد؟در نظر گرفتهميان ترم /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

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

نفره تقسيم شده و يك پروژه مشترک در ارتباط با موضوع درس  3تا  2كليه دانشجويان عزيز به گروههاي 

 نوزاد داشته كه مهلت ارسال پروژه از شروع ترم تا پايان ترم )قبل از اتمام كالس ها( مي باشد.بهداشت مادر و 

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

................... ..................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امكان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمك ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-يانجام شود م يكاف

 :ديينما ليرا تكم ريامكان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 جلسه، يك جلسه از اتاق بحث استفاده مي گردد. 4 -  5ارگذاري هر بطور ميانگين بعد از  ببحث:  موضوع

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

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



در طول ترم دو تا سه جلسه هم بصورت آنالين برگزار شده كه حضور دانشجو همانند كالس حضوري الزامي 

 مي باشد.

................................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 مقررات 

 10نمره   :حداقل نمره قبولی                                                                                                                  

 ( و در صورت آفالين 17/4 در صورت آنالين بودن كالس )طبق مقررات آموزشي :دفعات مجاز غیبت در کالس تعداد

      مي باشد. بق بازه زماني در نظر گرفته شدهبودن مشاهده مبحث ط

 

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد درس زمانبندی جدول

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه
امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

 جلسه اول
04/11/1399 

12 - 10 

 

 

كليات پرستاري و 

بهداشت مادران و 

 نوزادان

 رحمتيراضيه 

 

 

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 دومجلسه 
05/11/1399 

12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي سالمت زن

 

 

فايل مجازي 

اري شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(



 سومجلسه 
11/11/1399 

12 - 10 

 

 
 

مروري بر آناتومي 

 راضيه رحمتي دستگاه تناسلي زن

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 چهارمجلسه 
12/11/1399 

12 - 10 

 

 

مروري بر 

فيزيولوژي دستگاه 

 تناسلي زن

 رحمتيراضيه 

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 پنجمجلسه 
18/11/1399 

12 - 10 

 

 
 

رشد و تكامل  لقاح ،

 جنيني
 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 ششمجلسه 
19/11/1399 

12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي بارداري

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 1خودارزيابي  25/11/1399

 هفتمجلسه 
26/11/1399 

12 - 10 

 

 

تغييرات جسمي و 

فيزيولوژي دوران 

 بارداري

 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 هشتمجلسه 
02/12/1399 

12 - 10 

 

 
تغييرات رواني 

 دوران بارداري
 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 نهمجلسه 
03/12/1399 

12 - 10 

 
 

مراقبت هاي دوران 

 راضيه رحمتي بارداري

 

 

 آنالين

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 



Articulate Story 

line سامانه نويد و 
هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 دهمجلسه 
09/12/1399 

12 - 10 

 

 
 

ارزيابي سالمت 

 جنين
 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 يازدهمجلسه 
10/12/1399 

12 - 10 

 

 
 ژنتيك و مشاوره

 ژنتيك
 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 2خودارزيابي  16/12/1399

 جلسه دوازدهم

17/12/1399 
12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي 1زايمان طبيعي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 سامانه نويددر 

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 جلسه سيزدهم

23/12/1399 
12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي 2زايمان طبيعي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 جلسه چهاردهم

24/12/1399 
12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي 3زايمان طبيعي

 

 

 

 آنالين

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 جلسه پانزدهم

14/01/1400 
12 - 10 

 

 
روش هاي مختلف 

 كاهش درد زايمان
 راضيه رحمتي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،پروژكتوراسالالالاليد 

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(



 جلسه شانزدهم

21/01/1400 
12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي بعد زايماندوره 

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 هفدهمجلسه 
28/01/1400 

12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي 1نوزاد طبيعي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 جلسه هجدهم

04/02/1400 
12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي 2نوزاد طبيعي

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 نوزدهمجلسه 
11/02/1400 

12 - 10 

 

 

 

 راضيه رحمتي تغذيه نوزاد

 

 

 

 آنالين

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 جلسه بيستم
18/02/1400 

12 - 10 

 

 
بهداشت و تنظيم 

 راضيه رحمتي خانواده

 

 

فايل مجازي 

بارگزاري شده 

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژكتور

و  ئو پروژكتورويالالد

استفاده  كامپيوتر و

يي  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

نمره آزمون كتبي 

يان  پا يان  ترم/) م

شالالركت فعال  (،ترم

ضور و  در كالس، ح

غيالالاب، تكالالاليف و 

هاي فعاليتسالالالاير 

 پيش بيني شده(

 

 


