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 معرفی درس:

پذیری های آسیبرس شامل موارد غیرطبیعی و موقعیتاین د

باروری )حاملگی، زایمان، بعد از در مراحل مختلف 

باشد که به دانشجو یمان، نوزادان و مشکل نازایی( میزا

حضور فعال در آموزش نظری و عرصه  شود بافرصت داده می

بررسی و های الزم را برای های مختلف خدمات، توانایی

خصوص مادر و های بحرانی بهشناخت خانواده در موقعیت

نمایند و مشکالت بالفعل و نوزاد در معرض خطر کسب 

رستاری بالقوه سالمت آنها را تشخیص داده، تدابیر پ

با  های خاص را انجام دهد.مبتنی بر شواهد در موقعیت
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ترکیبی توجه به اهمیت آموزش مجازی و اثربخشی آموزش 

مادر و  در اختالالت سالمت به ویژه در مقوله پرستاری

نوزاد، ارائه این درس به روش ترکیبی خواهد بود. در 

های الزم برای مداخالت مبانی نظری و مهارتاین درس 

بر اساس اصول مادر و نوزاد را در اختالالت سالمت مراقبتی 

. در این درس نمایدنی بر شواهد فراهم میای و مبتحرفه

نوزاد آشنا ادر و م اختالالت سالمتفراگیران با اصول کلی 

های الزم در راستای مداخالت الزم جهت حفظ شده و استراتژی

های مختلف در عرصهسالمت و جان مادران و نوزادان را 

 گیرند.فرا میرا و درمانی بهداشتی 

واحد نظری برای دانشجویان کارشناسی  2این درس در قالب 

  پرستاری تدوین شده است.

الوه بر آشنایی با اصول، عزیز عرود دانشجویان انتظار می

مفاهیم و دانش مرتبط با مبحث اختالالت سالمت مادر و 

با مطالعه پیگیرانه و مشارکت فعال در بحث ها و نوزاد 

انجام به موقع تکالیف تعیین شده، توانایی بکارگیری 

 مطالب نظری را در عمل کسب نمایند.

افزار یپ تهیه شده با نرمجلسات این درس بصورت فایل ز

باشد که در سامانه نوید بارگزاری می الین میاستوری

 گردد.

رود که دانشجویان پس از مطالعه جلسات درس، انتظار می

ضمن رفع اشکال با استاد درس از طریق ارسال پیام در 

سامانه نوید و یا حضوری، به کوئیزهاو یا تکالیف دروس 

سامانه ت به موقع پاسخ داده و در تعامالدر سامانه نوید 

  .شرکت فعال داشته باشند

 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 پذیر آسیب بارداري -

 استفراغ هاي وخیم حاملگی -

 اختالالت فشارخون در بارداري -

 خونریزي هاي نیمه اول بارداري: سقط، مول هیداتی فرم، حاملگی خارج از رحم -

 اختالالت جفت ) جفت سرراهی و جدا شدن زودرس جفت( بارداري: دومخونریزي هاي نیمه   -

 اختالالت مایع آمنیوتیک )پلی هیدروآمنیوس، الیگوهیدروآمنیوس( -

 ، اختالالت تیروییدي: دیابتدر بارداري اختالالت غدد آندوکرینی -

 بیماري هاي قلبی عروقی در بارداري -

 کم خونی ها در بارداري -



 اختالالت ریوي در بارداري -

 هاي عفونی و ویروسی در بارداريبیماري  -

 وضعیت هاي آسیب پذیر جنین -

 زایمان هاي آسیب پذیر -

 زایمان هاي ابزارمند یا تهاجمی -

 نوزادان آسیب پذیر  -

 عوارض بعد از زایمان -

 نازایی و عقیمی -

 

 
 

 پذیر و اختالالت فشارخون در بارداری آسیب های بارداریشناسایی  :  1 ف کلیاهدا 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند تعريف را خطر پر بارداری . 

 دهد توضیح را بارداری دوران فشارخون شیوع و اهمیت . 

 ببرد نام را بارداری دوران خون فشار انواع . 

 کند مقايسه را اکالمپسی و اکالمپسی پره . 

 کند مقايسه را مربوطه عالئم و اکالمپسی پره مختلف درجات . 

 کند بیان را حاملگی فشارخون خطر عوامل و علل . 

 دهد شرح را حاملگی فشارخون پاتوفیزيولوژی. 

 کند بیان را حاملگی فشارخون از پیشگیری و کنترل راههای . 

 دهد انجام را حاملگی فشارخون پرستاری های مراقبت و درمان راههای. 

 سقط، مول هیداتی فرم، حاملگی و مدیریت آن خونریزی های نیمه اول بارداریآشنایی با  :2 هدف کلیا :

 خارج از رحم

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .سقط را تعريف کند 

  .انواع سقط را شرح دهد 

  .علل سقط ها را توضیح دهد 

  .راه های درمان و اقدامات پرستاری سقط ها را توضیح دهد 

 .مول هیداتیفرم را توضیح دهد 

  .علت مول را شرح دهد 

  .عاليم مول را توضیح دهد 

  .راه های تشخیص مول را بیان کند 



  .آموزش های پرستاری و پیگیری های الزم در مول را شرح دهد 

 .حاملگی خارج از رحم را توضیح دهد 

   حاملگی خارج از رحم را بیان کند.علل 

   حاملگی خارج از رحم را بیان کند.عاليم 

   خارج از رحم را شرح دهد. حاملگیتشخیص 

   های درمان حاملگی خارج از رحم  را شرح دهد.راه 

   انجام دهدهای پرستاری حاملگی خارج از رحم را مراقبت. 

 
 

 اختالالت جفت ) جفت سرراهی و جدا و مدیریت آن خونریزی های نیمه دوم بارداریآشنایی با  :3هدف کلی :

 شدن زودرس جفت(

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .جفت سرراهی را تعريف کند 

 سرراهی را بیان کند.جفت  عاليم 

 .علل جفت سرراهی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم در جفت سرراهی را شرح دهد 

  .جداشدن زودرس جفت را بیان تعريف کند 

 .علل جداشدن زودرس جفت  را بیان کند 

 مختلف جداشدن زودرس جفت را شرح دهد. درجات 

 .عاليم جداشدن زودرس جفت در درجات مختلف را شرح دهد 

 .راه های درمانی و مراقبت های پرستاری در جداشدن زودرس جفت را بیان کند 

 .جفت سرراهی و جداشدن زودرس جفت را مقايسه کند 

 

 مایع آمنیوتیک )پلی هیدروآمنیوس،  استفراغ های وخیم حاملگی، اختالالت آشنایی با : 4 هدف کلی

 الیگوهیدروآمنیوس(

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .استفراغ بدخیم را تعريف کند 

 .علل استفراغ بدخیم دوران بارداری را شرح دهد 

 .راه های پیشگیری از استفراغ بدخیم و آموزش های الزم را بیان کند 

  تعريف کند.پلی هیدرآمنیوس را 

 .علل، عاليم، تشخیص پلی هیدرآمنیوس را بیان کند 

 .درمان و مراقبت های پرستاری مادر باردار مبتال به پلی هیدرآمنیوس را شرح دهد 

 .الیگو هیدرآمنیوس را تعريف کند 

 علل، عاليم، تشخیص الیگو هیدرآمنیوس را بیان کند. 

  به الیگو هیدرآمنیوس را شرح دهددرمان و مراقبت های پرستاری مادر باردار مبتال. 



 
 

 اختالالت غدد آندوکرینی در بارداری: دیابت، اختالالت تیروییدی آشنایی با : 5 هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ديابت ناشی از حاملگی را تعريف کند 

 .اهمیت ديابت در بارداری را شرح دهد 

  در بارداری را شرح دهد.تغییرات متابولیکی 

 .اثرات ديابت بر حاملگی را توضیح دهد 

 .اثرات ديابت بر روی جنین و نوزاد را شرح دهد 

 .اثر حاملگی بر روی ديابت را بیان کند 

 .طريقه کنترل ديابت در بارداری را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در مادران باردار مبتال به ديابت را شرح دهد 

 ی و هايپوتیروئیدی بارداری را شرح دهد.هايپرتیروئید 

 عوارض هايپرتیروئیديسم و هايپوتیروئیديسم را بر بارداری شرح دهد. 

 های کنترل، درمان و مراقبت های پرستاری در بارداری با هايپرتیروئیديسم و هايپوتیروئیديسم را توضیح دهد. راه 
 

 

 خونی ها در بارداریبیماری های قلبی عروقی و کم آشنایی با  :6هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تغییرات فیزيولوژيک قلب، عروق و گردش خون در بارداری را شرح دهد 

 .بیماری های قلبی عروقی در بارداری را طبقه بندی کند 

 عروقی را توضیح دهد. تاثیر بیماری های قلبی عروقی بر حاملگی و تاثیر حاملگی بر بیماری قلبی 

 .اقدامات درمانی در بیماران قلبی عروقی انجام دهد 

  .مراقبت های دوران بارداری و آموزش به بیمار را شرح دهد 

 .انواع کم خونی ها را نام ببرد 

 .علل انواع کم خونی ها را نام ببرد 

 .عاليم و نشانه های انواع کم خونی ها را شرح دهد 

 را بیان کند. درمان انواع کم خونی ها 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختالالت ریوی، دستگاه ادراری و آپاندیسیت در بارداریآشنایی با  :7هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تاثیر حاملگی بر روی سیستم تنفسی را شرح دهد. 

 .آسم را تعريف کند 

 لیست کند. فاکتورهای تشديد کننده آسم در دوران بارداری را 

 .عالئم ترمبوآمبولی ريوی و درمان در حاملگی را شرح دهد 

 .انواع عفونت های ادراری را نام ببرد 

 .علل، عالئم و تشخیص عفونت های ادراری را بیان کند 

 .درمان و مراقبت های پرستاری در عفونت های ادراری را توضیح دهد 

  شرح دهد.داليل اشکال در تشخیص آپانديسیت در بارداری را 

 .عاليم و نشانه های آپانديسیت را نام ببرد 

 .تاثیر حاملگی بر آپانديسیت را بیان نمايد 

 .تاثیر آپانديسیت بر حاملگی را بیان نمايد 

 
 

 یدر باردار یروسیو و یعفون یها یماریبآشنایی با  :8 هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نمايد ذکر را …) و سرخچه توکسوپالسموز، (و ويروسی عفونی های بیماری کننده ايجاد عوامل. 

  دهد شرح را …) و سرخچه توکسوپالسموز، (و ويروسی عفونی های بیماری تظاهراتراه های انتقال و. 

  بر بارداری را بیان نمايد.…) و سرخچه توکسوپالسموز، (و ويروسی عفونی های بیماریتاثیر 

  را شرح دهد.…) و سرخچه توکسوپالسموز، (و ويروسی عفونی های بیماریتشخیص و درمان 

 

 وضعیت های آسیب پذیر جنین)حاملگی چندقلویی،ناسازگاری های آشنایی با  :9 هدف کلیRh  وABO زجر ،

 (IUFDجنینی و 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  حاملگی چندقلويی، ناسازگاری هایRh  وABO زجر جنینی و ،IUFD .تعريف کند 

  .انواع و عوارض چندقلويی را نام ببرد 

   عاليم حاملگی چندقلويی، ناسازگاری هایRh  وABO زجر جنینی و ،IUFD .توضیح دهد 

   تشخیص حاملگی چندقلويی، ناسازگاری هایRh  وABO زجر جنینی و ،IUFD .را بیان کند 

   در حاملگی چندقلويی، ناسازگاری های درمان و تدابیر پرستاریRh  وABO زجر جنینی و ،IUFD .شرح دهد 



 
 

 زایمان های آسیب پذیر )زایمان سریع، زایمان مشکل، زایمان زودرس، زایمان آشنایی با  :10هدف کلی

 دیررس، پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف(

 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .زايمان سريع، زايمان مشکل، زايمان زودرس و زايمان ديررس را تعريف کند 

  تشخیص زايمان سريع، زايمان مشکل، زايمان زودرس و زايمان ديررس را نام ببرد.علل، عاليم و نشانه ها ، 

   ع، زايمان مشکل، زايمان زودرس و زايمان ديررس شرح دهد.زايمان سريدرمان و مراقبت های پرستاری در 

  .پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف را تعريف کند 

   پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف را نام ببرد.علل، عاليم و عوارض 

   پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف شرح دهد. اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در 

 
 

 زایمان های ابزارمند یا تهاجمیآشنایی با  :11هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را تعريف کند 

  ،اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را نام ببرد.انواع القاء زايمان 

 .انديکاسیون و کنترانديکاسیون القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را بیان نمايد 

 ن را شرح دهد.عوارض القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزاري 

  مراقبت های پرستاری قبل، حین و پس از القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را

 توضیح دهد. 

 
 

 نوزادان آسیب پذیرآشنایی با  :12هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  تعريف کند.نوزاد نارس، کم وزن، ديررس را 

 .مشخصات و عوارض نوزاد نارس، کم وزن، ديررس را بیان نمايد 

 .مراقبت های پرستاری در نوزاد نارس، کم وزن، ديررس شرح دهد 

 .زردی فیزيولوژيک و پاتولوژيک را تعريف کند 

 .اقدامات درمانی و پرستاری در زردی فیزيولوژيک و پاتولوژيک را بیان کند 

 وتراپی و تعويض خون را شرح دهد.اقدامات پرستاری در فت 

 .هايپوترمی و هايپوگلیسمی را تعريف و اقدامات پرستاری آن را بیان نمايد 

 .مداخله و تدابیر پرستاری در بحران ناشی از تولد نوزاد ناهنجار يا مرده را توضیح دهد 

 



 
 

 صدمات وارده به مادر در حین زایمانآشنایی با  :13هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  وارونه شدن رحم، پارگی های کانال زايمان، آمبولی مايع آمنیوتیک، احتباس جفت و تاخیر در جمع شدن رحم را

 تعريف کند.

  علت، عاليم و نشانه ها را در وارونه شدن رحم، پارگی های کانال زايمان، آمبولی مايع آمنیوتیک، احتباس جفت و تاخیر

 جمع شدن رحم بیان نمايد. در

  .تشخیص های پرستاری، درمان و مراقبت های پرستاری در هر يک از موارد فوق را شرح دهد 

 
 

 عوارض بعد از زایمانآشنایی با  :14هدف کلی 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع عوارض ايجاد شده بعد از زايمان را نام ببرد 

  عاليم عوارض ايجاد شده بعد از زايمان را ذکر نمايد.علل و 

 .تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری در عوارض ايجاد شده بعد از زايمان را شرح نمايد 

 
 

 صدمات وارده به نوزادآشنایی با  :15 هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نوزاد را نام ببرد.انواع صدمات وارده به جمجمه 

 .علل صدمات وارده به جمجمه نوزاد را ذکر نمايد 

 .عاليم و نشانه های صدمات وارده به جمجمه نوزاد را بیان نمايد 

 .تشخیص، درمان و مراقبت های پرستاری در صدمات وارده به جمجمه نوزاد را شرح نمايد 

 
 

 ناباروری و عقیمیآشنایی با  :16هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نازايی و عقیمی را تعريف کند. ■

 عوامل موثر در باروری و انواع ناباروری را بیان کند. ■

 علل ناباروری در مردان و زنان را شرح دهد. ■

 روش های تشخیص ناباروری را نام ببرد. ■

 تدابیر درمانی و پرستاری در ناباروری را توضیح دهد. ■



 

 روش آموزش 
 

                              حضوری                   مجازی                          ترکیبی 

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  استفاده از نرم افزارهايی شامل  و و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتورArticulate Story 

line در بستر سامانه نويد 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده براي 

صفحات بر اساس محتوای ارائه  1397انتشارات جامعه نگر/پرستاري بهداشت مادران و نوزادان/ ربابه ضیغمی کاشانی

 شده در هر جلسه

صفحات بر اساس محتوای ارائه  بوکلت ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شده در هر جلسه
صفحات بر اساس محتوای ارائه  2018دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشرترجمه: /بارداري و زایمان ویلیامز

 شده در هر جلسه

 

 

 

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

 مقاله

بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

PubMed 
Google scholar 

SID 

  



 

 

  در صورتی که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجويان معرفی کنید منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضمیمه نمايید:

 
 و ... است. هاي دیگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر داريد محتوای ديگری )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای اين موارد به دانشجويان معرفی کنید 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) 
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 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل براي 

 ** اريذبارگ

فايل مجازی شده 

با استفاده از نرم 

افزار استوری الين 

بصورت زيپ شده 

 در سامانه نويد

کلیه مباحث درس پرستاری در  راضیه رحمتی

 سالمت مادر و نوزاداختالالت 
 آماده بارگذاري

    

    



 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

     
 

1 

 

 

 میانترم
 ترکیبی

 حضوری

در تاريخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاری آزمون میانترم

 

بعد از پايان آزمون   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

  
تکلیف در نظر گرفته يک تا دو بسته به مباحث تدريس شده در طول ترم 

 می شود.

روز از زمان  10

 ارائه تکلیف

روز بعد از  10

دريافت پاسخ 

 تکلیف

ارزيابی سطح 

يادگیری و 

پیگیری مطالب 

مرتبط با درس 

 توسط دانشجو 
 

 

     



 پروژه درسی 

 خیر  بلی   ايد؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 1

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما یاديکمک ز انيدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :ديینما لیرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 يک جلسه از اتاق بحث استفاده می گردد.بحث:  موضوع

 در طول ترم دو جلسه بصورت آنالين برگزار شده که حضور دانشجو همانند کالس حضوری الزامی می باشد.

 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره ارزشیابیموارد 

 نمره 9 آزمون میان ترم

 نمره 9 آزمون پایان ترم

 نمره 0.5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 1.5 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 مقررات 

   10حداقل نمره قبولی: نمره                                                                           

 و در صورت آفالين بودن ( 17/4 در صورت آنالين بودن کالس )طبق مقررات آموزشی:  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس

  می باشد. الزامی مشاهده مبحث طبق بازه زمانی در نظر گرفته شده

 ا در بازه زمانی حضور دانشجویان برخی از جلسات بصورت حضوري برگزار خواهد شد که تاریخ جلسات متعاقب

 اعالم میگردد.

 
 

 

 



 

 

 نوزاد و مادر سالمت اختالالت در پرستاری درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه
امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

 جلسه اول
21/06/ 1400 

10 - 8 

 

 

 شناسايی بارداری های

پذير و اختالالت  آسیب

 فشارخون در بارداری

 ه رحمتیراضی

 

 

 ترکیبی

 ،اساليد پروژکتور

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

)پايان  نمره آزمون کتبی

یان ترم، شررررکت  ترم/م

فعال در کالس و حضررور 

و غیاب، تکالیف و سرراير 

یت عال  های پیش بینیف

 (شده

 دومجلسه 
28/06/ 1400 

10 - 8 

 

خونريزی های نیمه اول 

بارداری: سقط، مول 

هیداتی فرم، حاملگی 

 خارج از رحم

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

)پايان  نمره آزمون کتبی

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 (شده

 سومجلسه 
04/07/ 1400 

10 - 8 

 

خونريزی های نیمه دوم 

بارداری: اختالالت جفت 

)جفت سرراهی و جدا 

 شدن زودرس جفت(

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 چهارم جلسه
11/07/ 1400 

10 - 8 

 

استفراغ های وخیم 

اختالالت مايع حاملگی، 

آمنیوتیک )پلی 

هیدروآمنیوس، 

 الیگوهیدروآمنیوس(

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

ساير غیاب، تکالیف و 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 پنجمجلسه 
18/07/ 1400 

10 - 8 

 

اختالالت غدد 

آندوکرينی در بارداری: 

ديابت، اختالالت 

 تیرويیدی

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 ششمجلسه 
25/07/ 1400 

10 - 8 

 
بیماری های قلبی 

عروقی و کم خونی در 

 بارداری

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 هفتمجلسه 
03/08/ 1400 

10 - 8 

 
اختالالت ريوی، دستگاه 

ادراری و آپانديسیت در 

 بارداری

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

و حضور و  فعال در کالس

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده



 هشتمجلسه 
09/08/ 1400 

10 - 8 

 

 

و  یعفون یها یماریب

 یدر باردار یروسيو
 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 تاریخ دقیق آن با توجه به بازه حضور دانشجو تعیین میگردد. میانترم

 نهمجلسه 
16/08/ 1400 

10 - 8 

 

وضعیت های آسیب 

)حاملگی  پذير جنین

چندقلويی،ناسازگاری 

، زجر ABOو  Rhهای 

 (IUFDجنینی و 

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 دهمجلسه 
23/08/ 1400 

10 - 8 

زايمان های آسیب پذير 

)زايمان سريع، زايمان 

مشکل، زايمان زودرس، 

زايمان ديررس، پارگی 

زودرس کیسه آب و 

 پروالپس بند ناف(

 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 يازدهمجلسه 
30/08/ 1400 

10 - 8 

 

 

زايمان های ابزارمند يا 

 تهاجمی
 راضیه رحمتی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

يدوئو پروژکتور  و

با  کامپیوتر و  و 

فاده از نرم  اسرررت

افزارهايی شررامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

ساير غیاب، تکالیف و 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 دوازدهمجلسه 
07/09/ 1400 

10 - 8 

 

 
 راضیه رحمتی نوزادان آسیب پذير

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

يدوئو پروژکتور  و

با  کامپیوتر و  و 

فاده از نرم  اسرررت

افزارهايی شررامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم، شرکت  ترم/میان

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 سیزدهمجلسه 
14/09/ 1400 

10 - 8 

 
 

صدمات وارده به مادر در 

 حین زايمان
 راضیه رحمتی

ساليد پروژکتور  ترکیبی ا

ويرررردوئررررو  ،

و  پررروژکررتررور

یوتر و بررا  پ م کررا

فاده از نرم  اسرررت

افزارهايی شررامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

جلسه 

 چهاردهم
21/09/ 1400 

10 - 8 

 

 
 راضیه رحمتی عوارض بعد از زايمان

 ،پروژکتوراساليد  ترکیبی

يدوئو پروژکتور  و

با  کامپیوتر و  و 

فاده از نرم  اسرررت

افزارهايی شررامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور و 

غیاب، تکالیف و ساير 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 پانزدهم جلسه
28/09/ 1400 

10 - 8 

 

 
 صدمات وارده به نوزاد

 رحمتیراضیه 

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور 

و غیاب، تکالیف و ساير 



افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

های پیش بینی فعالیت

 شده

 شانزدهمجلسه 
05/10/ 1400 

10 - 8 

 

 
 راضیه رحمتی نازايی و عقیمی

 ،اساليد پروژکتور ترکیبی

 ويدوئو پروژکتور

و کامپیوتر و با 

استفاده از نرم 

افزارهايی شامل 

 سامانه نويد

نمره آزمون کتبی)پايان 

ترم/میان ترم، شرکت 

فعال در کالس و حضور 

تکالیف و ساير و غیاب، 

های پیش بینی فعالیت

 شده

 

در بازه زمانی حضور دانشجویان برخی از جلسات بصورت حضوري برگزار خواهد شد که تاریخ جلسات متعاقبا ** 

 اعالم میگردد.
 


