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                                                    ماماییرشته تحصیلی:        کارشناسی ارشد   آخرین مدرک تحصیلی:     طیبه غریبی  نام و نام خانوادگی مدرس:   

 ماماییگروه آموزشی:                                  مربیرتبه دانشگاهی:  

 

 85  تعداد فراگیران:             4ترم:              کارشناسیمقطع:              پرستاریرشته تحصیلی فراگیران:   
 

 پرستاری مادر و نوزادعنوان درس به طور کامل: 

 75/0 تعداد واحد:                           □کار آموزی   □                عملی                  نوع درس:                 تئوری 
 18/04/1398 پایان ترم:            -  : تاریخ امتحان میان ترم    12/03/1398 زمان خاتمه کالس:   02/02/98 زمان شروع کالس:

 

 تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 ........درصد از نمره نهایی10فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب .........

 .............................درصد از نمره نهایی30امتحان میان ترم..............................

 ...............................درصد از نمره نهایی10کوئیزهای انجام شده.........................

 ..............................درصد از نمره نهایی50امتحان پایان ترم................................

  جور کردنی     غلطو صحیح     چند گزینه ای     تشریحی        □شفاهی  :ن ترمنوع امتحان میا
  جور کردنی       غلطو صحیح    چند گزینه ای    تشریحی       □فاهی ش  :نوع امتحان پایان ترم

 

 زایمان در بارداری و آشنایی با مراقبتهاو   آشنایی با مکانیسم زایمان طبیعیدرس:  شرحی از 

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 چاپ گلبان1388صالحی زین ه؛پرستاری بهداشت مادران ونوزادان؛ -1

 ؛چاپ اندیشه رفیع2012لیفر؛ پرستاری بهداشت مادران ونوزادان؛ -2

3- Laudermilk , perry. Nursing Matrnity & women health ,2017. 

4- schuiling  K.L, Likis E.F,women gynecologic health,Jones and Bartett publisher,2009 

 
 

 

 



  : درس اهداف کلی
 

 فراهم ساختن فهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت زنان به طور فردی و جمعی از نوجوانی تا کهنسالی .1

 شناخت پویایی فیزیکی فیزیولوژیکی و روانی زنان از نوجوانی تا کهنسالی .2

 
 

 جلسه اول*

 طیبه غریبینام مدرس: 

 مراقبت دوران بارداری   عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :قادر باشد یرمبحث فراگ ینا یاندر پا

 اهمیت مراقبتها رابیان کند -1
 درموردارزیابی سالمت مادران توضیح دهد -2
 به مددجو در مورد مراقبتهای شخصی توضیح دهد -3
 راجع به تغذیه بارداری شرح دهد -4
 جزیی بارداری توضیح دهدناراحتی های  -5
 واکسیناسیون در بارداری را بیان کند -6
 درمورد عالئم خطرناک دوران بارداری شرح دهد -7

 

 □روانی حرکتی                      □عاطفی    حیطه :   شناختی 

 پاورپوینت ـ سخنرانی ـ پرسش و پاسخروش آموزشی: 

 لب تاپ ـ ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:

 

 دوم*جلسه 

 طیبه غریبینام مدرس: 

    قرارگیری جنین و مروری بر آناتومی لگنعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 :قادر باشد یرمبحث فراگ ینا یاندر پا

 در مورد قرار توضیح دهد -1

 راجع به پوزیشن شرح دهد -2

 های غیرطبیعی رابیان کند پوزیشن -3

 آناتومی تنگه فوقانی را توضیح دهد -4

 را شرح دهدلگن میانی  -5

 
 □روانی حرکتی                      □عاطفی    حیطه :   شناختی 

 پاورپوینت ـ سخنرانی ـ پرسش و پاسخروش آموزشی: 

 لب تاپ ـ ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:
 

 

 



 سوم*جلسه 

 طیبه غریبینام مدرس: 

    زایمان و مراحل آنعنوان مبحث: 

 :قادر باشد یرمبحث فراگ ینا یاندر پااهداف اختصاصی: 

 مرحله اول زایمان راتوضیح دهد  -1
 مرحله دوم زایمان را شرح دهد -2

 مراقبتهای مرحله سوم زایمان رابیان کند -3

 عالئم شروع درد زایمان را بنویسد -4

 مراقبتهای پرستاری حین زایمان را شرح دهد -5
 

 □روانی حرکتی                      □عاطفی    حیطه :   شناختی 

 پاورپوینت ـ سخنرانی ـ پرسش و پاسخروش آموزشی: 

 ویدئو پروژکتورلب تاپ ـ  وسیله کمك آموزشی:
 

 چهارم*جلسه 

 طیبه غریبینام مدرس: 

    روش های کاهش درد زایمانعنوان مبحث: 

 :قادر باشد یرمبحث فراگ ینا یاندر پااهداف اختصاصی: 

 علل ایجاد درد زایمان رابنویسد. -1

 درد رابیان کندروشهای کاهش  -2

 در مورد عوارض روشهای کاهش درد غیر دارویی راتوضیح دهد -3

 راجع به فواید روشهای کاهش درد غیر دارویی بنویسد -4

 
 □روانی حرکتی                      □عاطفی    حیطه :   شناختی 

 پاورپوینت ـ سخنرانی ـ پرسش و پاسخروش آموزشی: 

 ویدئو پروژکتورلب تاپ ـ  وسیله کمك آموزشی:

 

 و ششم پنجم*جلسه 

 طیبه غریبینام مدرس: 

    نفاس یا دوره بعد از زایمانعنوان مبحث: 

 :قادر باشد یرمبحث فراگ ینا یاندر پا اهداف اختصاصی: 

 تغییرات فیزیولوژیك پس از زایمان را شرح دهد -1

 مداخالت پرستاری پس از زایمان رابیان کند -2

 روانی پس از زایمان توضیح دهددر مورد تغییرات روحی  -3

 روشهای پیشگیری از بارداری را نام ببرد -4

 
 □روانی حرکتی                      □عاطفی    حیطه :   شناختی 

 پاورپوینت ـ سخنرانی ـ پرسش و پاسخروش آموزشی: 

 لب تاپ ـ ویدئو پروژکتور وسیله کمك آموزشی:


