
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

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

 1401 /06 / 20 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
  نوزاد

 8 – 10 ساعت:      يکشنبه       روز:    

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 دانشجويان: تعداد

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس:

 27/05/1401 بازنگري:تدوين /  تاريخ
 

 پذیر و اختالالت فشارخون در بارداری آسیب بارداری های:  جلسهعنوان 

 پذیر و اختالالت فشارخون در بارداری آسیب های بارداریو مدیریت شناسایی :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 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. 

     ترکیبی       /       مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه   تکلیف          /         فعالیت آموزشی :   

 - عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر ربابه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 35مدت زمان:    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دومجلسه 
 

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

 1401/  06/  27 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:       يکشنبه        روز:

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 دانشجويان:تعداد 

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 خونریزی های نیمه اول بارداری و مدیریت آن:  جلسهعنوان 

: سقط، مول هیداتی فرم، حاملگی و مدیریت آن خونریزی های نیمه اول بارداری آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 خارج از رحم

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد 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. 

 

 ترکیبی       /         مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 ...کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و  ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربارداری و زایمان بهداشت، 



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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سومجلسه 
 

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

 1401 /07 /03 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402 سال تحصيلي  : 

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:         يکشنبه  روز:  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 خونریزی های نیمه دوم بارداری و مدیریت آن:  جلسهعنوان 

شنایی با :   جلسههدف کلی  : اختالالت جفت ) جفت سرراهی و مدیریت آن خونریزی های نیمه دوم بارداریآ

 و جدا شدن زودرس جفت(

 :  اختصاصیاهداف 

 دوره بايد بتواند:دانشجو  در پايان 

 .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 

  زودرس جفت را شرح دهد.درجات مختلف جداشدن 

 .عاليم جداشدن زودرس جفت در درجات مختلف را شرح دهد 
 .راه های درمانی و مراقبت های پرستاری در جداشدن زودرس جفت را بیان کند 

 جداشدن زودرس جفت را مقايسه کند جفت سرراهی و 

 ترکیبی       /        مجازی   /             حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو     پروژه          /فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:   

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



 

 چهارمجلسه 
 

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

 1401 /07/  10 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:             يکشنبهروز:  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 استفراغ های وخیم حاملگی، اختالالت مایع آمنیوتیک:  جلسهعنوان 

 الیگوهیدروآمنیوس(مایع آمنیوتیک )پلی هیدروآمنیوس،استفراغ های وخیم حاملگی، اختالالت  آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد 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 

 .پلی هیدرآمنیوس را تعريف کند 

 هیدرآمنیوس را بیان کند. علل، عاليم، تشخیص پلی 
 .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. 
 درمان و مراقبت های پرستاری مادر باردار مبتال به الیگو هیدرآمنیوس را شرح دهد. 

 

 ترکیبی       /      مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/             پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :
 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

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

 



 

 پنجم جلسه
 

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

 1401 /07 /17 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

  8 – 10 ساعت:           روز:  يکشنبه

 نظري واحد:نوع 
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 اختالالت غدد آندوکرینی در بارداری:  جلسهعنوان 

 بارداری: دیابت، اختالالت تیروییدیاختالالت غدد آندوکرینی در  آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .ديابت ناشی از حاملگی را تعريف کند 

 .اهمیت ديابت در بارداری را شرح دهد 

 .تغییرات متابولیکی در بارداری را شرح دهد 

 .اثرات ديابت بر حاملگی را توضیح دهد 

  جنین و نوزاد را شرح دهد.اثرات ديابت بر روی 
 .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 
 .هايپرتیروئیدی و هايپوتیروئیدی بارداری را شرح دهد 

  را بر بارداری شرح دهدعوارض هايپرتیروئیديسم و هايپوتیروئیديسم. 

 های کنترل، درمان و مراقبت های پرستاری در بارداری با هايپرتیروئیديسم و هايپوتیروئیديسم را توضیح دهد. راه 
 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 ... کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       پروژه  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :
 2018ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربارداری و زایمان بهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:  

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



 

 ششمجلسه 
 

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

 1401 /07 /24 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

  8 – 10 ساعت:   روز:  يکشنبه     

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 بیماری های قلبی عروقی و کم خونی ها در بارداری:  جلسهعنوان 

 بیماری های قلبی عروقی و کم خونی ها در بارداری آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد 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 

  ها را نام ببرد.انواع کم خونی 

 .علل انواع کم خونی ها را نام ببرد 

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

 .درمان انواع کم خونی ها را بیان کند 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 ماژیک و ...کامپیوتر، وایت بورد،  ،پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو    پروژه    فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربارداری و بهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:   

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



 

 هفتمجلسه 
 

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

 1401 /08 /01 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:       روز: يکشنبه   

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 اختالالت ریوی، دستگاه ادراری و آپاندیسیت در بارداری:  جلسهعنوان 

 اختالالت ریوی، دستگاه ادراری و آپاندیسیت در بارداری آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 تاثیر حاملگی بر روی سیستم تنفسی را شرح دهد. 

 .آسم را تعريف کند 

 .فاکتورهای تشديد کننده آسم در دوران بارداری را لیست کند 

 .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 

 ری را توضیح دهد.درمان و مراقبت های پرستاری در عفونت های ادرا 

 .داليل اشکال در تشخیص آپانديسیت در بارداری را شرح دهد 

 .عاليم و نشانه های آپانديسیت را نام ببرد 

 .تاثیر حاملگی بر آپانديسیت را بیان نمايد 

 .تاثیر آپانديسیت بر حاملگی را بیان نمايد 

 ترکیبی        /مجازی          /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397نگر ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :
 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:    

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



 

 

 هشتمجلسه 
 

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

 1401 /08 /08 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:      روز: يکشنبه        

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان  :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 یدر باردار یروسیو و یعفون یها یماریب:  جلسهعنوان 

 یدر باردار یروسیو و یعفون یها یماریب آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد 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 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/              پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018نشربارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان بهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   35مدت زمان : 

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35   مدت زمان:

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

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه 
 

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

 1401 /08 /15 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:           يکشنبهروز: 

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان  :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 وضعیت های آسیب پذیر جنین:  جلسهعنوان 

سههدف کلی  شنایی با:  جل سیب پذیر جنین آ ضعیت های آ سازگاری های  و و  Rh)حاملگی چندقلویی،نا

ABO زجر جنینی و ،IUFD) 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد 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.

 ترکیبی      /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35 مدت زمان : 

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه   35مدت زمان:   

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

 



 

 

 دهم جلسه
 

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

 1401 /08 /22 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:           يکشنبهروز: 

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان  :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 زایمان های آسیب پذیر:  جلسهعنوان 

سههدف کلی  شنایی با:  جل سریع، زایمان  آ سیب پذیر )زایمان  شکل، زایمان زودرس، زایمان زایمان های آ م

 دیررس، پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف(

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

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

   زايمان سريع، زايمان مشکل، زايمان زودرس و زايمان ديررس شرح دهد.درمان و مراقبت های پرستاری در 

  .پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف را تعريف کند 
   د.پارگی زودرس کیسه آب و پروالپس بند ناف را نام ببرعلل، عاليم و عوارض 

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

 

 ترکیبی       /       مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربارداری و زایمان بهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:   

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

 



 

 

 

 يازدهمجلسه 
 

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

 1401 /08 /29 :تاريخ ارائه درس  1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(  :  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:           يکشنبهروز:  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 زایمان های ابزارمند یا تهاجمی:  جلسهعنوان 

 زایمان های ابزارمند یا تهاجمی آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

 القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را نام ببرد. انواع 
  انديکاسیون و کنترانديکاسیون القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم، سزارين را بیان

 نمايد.

 ا واکیوم، سزارين را شرح دهد.عوارض القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان ب 
  ،مراقبت های پرستاری قبل، حین و پس از القاء زايمان، اپی زياتومی، زايمان با فورسپس، زايمان با واکیوم

 سزارين را توضیح دهد. 

 

 ترکیبی       /        مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو       پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

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



 

 

 دوازدهم جلسه
 

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

 1401 /09 /06 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(: 
  نوزاد

 8 - 10 ساعت:             يکشنبهروز:  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 نوزادان آسیب پذیر:  جلسهعنوان 

 نوزادان آسیب پذیر آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نوزاد نارس، کم وزن، ديررس را تعريف کند 

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

 .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 

  را شرح دهد.اقدامات پرستاری در فتوتراپی و تعويض خون 

 .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 

 

 ترکیبی       /      مجازی     /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/              پروژه  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

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



 

 

 سيزدهمجلسه 
 

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

 1401 /09 /13 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(:  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:   روز:  يکشنبه        

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان  :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 صدمات وارده به مادر در حین زایمان:  جلسهعنوان 

 صدمات وارده به مادر در حین زایمان آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

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

 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 در جمع شدن رحم بیان نمايد.
 مراقبت های پرستاری در هر يک از موارد فوق را شرح دهد.  تشخیص های پرستاری، درمان و 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو        پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018نشربارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان بهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:   

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

 

 

 



 

 

 چهاردهمجلسه 
 

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

 1401 /09 /20 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستاري: نام درس )واحد(
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:       روز: يکشنبه

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 عوارض بعد از زایمان:  جلسهعنوان 

 عوارض بعد از زایمان آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع عوارض ايجاد شده بعد از زايمان را نام ببرد 

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

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

 

 ترکیبی       /         مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  درس :منبع 

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:   

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

 

 

 

 

 



 

 

 پانزدهمجلسه 
 

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

 1401 /09 /27 تاريخ ارائه درس :  1401-1401سال تحصيلي  : 

 و مادر سالمت اختالالت در پرستارينام درس )واحد(:  
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:            يکشنبهروز:      

 نظري واحد:نوع 
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان :

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90 مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 صدمات وارده به نوزاد:  جلسهعنوان 

 صدمات وارده به نوزاد آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع صدمات وارده به جمجمه نوزاد را نام ببرد 

 .علل صدمات وارده به جمجمه نوزاد را ذکر نمايد 

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

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

 

 ترکیبی       /         مجازی  /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو      پروژه   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه   35مدت زمان:   

  دقيقه  3 – 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 



 

 

 شانزدهمجلسه 
 

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

 1401 /10 /04 تاريخ ارائه درس : 1401 - 1402سال تحصيلي  :  

 و مادر سالمت اختالالت در پرستاري: نام درس )واحد(
 نوزاد

 8 - 10 ساعت:            يکشنبهروز:  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 45 تعداد دانشجويان:

 راضيه رحمتي مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 راضيه رحمتي :مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 27/05/1401 تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 ناباروری و عقیمی:  جلسهعنوان 

 ناباروری و عقیمی آشنایی با:  جلسههدف کلی 

 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 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. ■

 

 ترکیبی       /        مجازی   /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت بورد، ماژیک و ... ،پروژکتور ویدئو امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

، بوکلت ها و دستورالعمل های وزارت 1397ربابه ضیغمی کاشانی، انتشارات جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان/  منبع درس :

 2018بارداری و زایمان ویلیامز/ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی/انتشارات گلبان نشربهداشت، 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:    

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

 


