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 1 نعیمه اكبر ی تركستانی  :مدرس خانوادگی نام و نام 6 پزشکینام دانشکده:  11 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان :كامل طور به واحد درسی عنوان

 2 كارشناسی ارشد آخرین مدرک تحصیلی: 7 پرستاری رشته تحصیلی فراگیران: 12 واحد  5/2تعداد واحد: 

 3 آموزش مامایی رشته تحصیلی: 8 كارشناسی مقطع: 13  جلسه 17کال و یک جلسه میان ترم و یک جلسه كوییز ، جلسه 15 تعداد جلسه:

 4 مربی  مرتبه علمی: 9 98-99دوم   نیمسال تحصیلی:  14 داروشناسی  و فرایند آموزش بیمار   عنوان درس پیش نیاز:

 5 مامایی گروه آموزشی: 10 35فراگیران: تعدادحداكثر  15  98-99نیمسال دوم   تاریخ ارائه:

 

 

شماره 
 جلسه

 هدف کلی جلسه
 ويژه رفتارياهداف 

 حرکتی(-)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان
 تعيين رفتار ورودي
 نحوه ارزشيابی آن

 روش تدريس 
)عنوان و چگونگی 

 اجرا(
 وسايل آموزشی

 شيوه ارزشيابی
 منابع تدريس

 درصد متد

1 

اهميت فعاليتها 
در کالس و 

حضور و غياب و 
مشارکت فعال در 

ها  بحث 
آشنايی با کليات و

بهداشت مادر و 
  نوزاد و اهميت

  آن

 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
 تعريف کندکامال صحيح مفهوم پرستاري بهداشت مادر و نوزاد را  -1
 اهداف پرستاري بهداشت مادر و نوزاد را تعريف نمايد -2
شرح خطا  %5با قلمرو فعاليت پرستاري بهداشت مادر و نوزاد را  -3

 دهد 
 نظام ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادان را توضيح دهد -4
هاي مهم حياتی در بهداشت مادران و نوزادان را بيان  شاخص -5

 نمايد

 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
جديد مورد  درس 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 گروهی و  بحث
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد

. 

فعاليت دانشجو در  -
و مشارکت  کالس

 در بحث ها 

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 حضور و غياب -

به  امتحان پايانی  -
صورت سواالت 

چهار  –تشريحی 
جاي  –گزينه اي 

خالی و صحيح و 
 غلط . 

  %5 
 
 

%10 
 
 
 

%85 
 

 
    

بارداري و زايمان ويليامز  -
8201 .  
درسنامه پرستاري و بهداشت  -

-2008مادران و نوزادان، ليفر   
پرستاري و بهداشت مادران و 

ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف
ويرايش چهارم به اسدي نوقابی 

 بعد
 

و  بيماريهاي زنان نواک -
پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 

 و درمان 

2 

 آشنايی با 
آناتومی  و 

ژي فيزيولو
دستگاه تناسلی 

 زنان

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند: -1

آناتومی دستگاه تناسلی زن را بر روي موالژ  -1
 به طور کامل توضيح دهند.   

بر طبق چک ليست تهيه شده از کتاب ليفر  -2
بتواند در  %90و ويليامز با امتيازي بيش از 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

  %5 
 

%10 
 
 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

 بخش الف

 بخش ب

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 



خصوص برقراري ارتباط با بيمار ايفاي نقش 
                                                              نمايد.                                                                

بر طبق چک ليست تهيه شده از کتاب ليفر  -3
بتواند در  %90و ويليامز با امتيازي بيش از 

خصوص برقراري ارتباط با بيمار ايفاي نقش 
 نمايد.

فيزيولوژي و سيکل قاعدگی را به طور    -4
 صحيح شرح دهد.  100%

ز بيمار بر اساس منابع مذکور اصول مراقبت ا -5
 به طور کامل شرح دهد.  

اصول اخالق در پزشکی بر اساس کتاب    -6
بيماريهاي زنان نواک به طور کامل شرح 

                               دهد                                                                                                                          

                                         ■روانی حرکتی                       عاطفی       ■حيطه :   شناختی 

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

 
   %85 

پرستاري و بهداشت مادران  پ 
ذوالفقاري،  :و نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

 

3 

آشنايی با 
اختالالت 

قاعدگی، سندرم 
پيش از قاعدگی 

و  و عوارض آن
   يائسگی

 بتواند:دانشجو در پايان کالس بايد 
 اختالالت قاعدگی، را تعريف کند -1
 را تعريف کند هيپرمنوره، هيپومنوره، منوراژي و متروراژياختالالت -2
 بيان نمايدکامال صحيح  ديسمنوره را تعريف کند و علل آن را  -3
 سندرم قبل از قاعدگی و درمانهاي آن را بيان کند -4
 را شرح دهد  اختالالت قاعدگی  مراقبتهاي پرستاري  -5
بطور کامل را  مبتال به اختالالت قاعدگی  آموزشهاي الزم به خانم  -6

 توضيح دهد 
 عاليم يائسگی و علل آن را بيان کند  -7
 مراقبتهاي پرستاري يائسگی را شرح دهد  --8
 چگونگی درمان عوارض يائسگی را شرح دهد   -9

 رح دهد. را بطور کامل ش آموزشهاي الزم به خانم يائسه -10

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

 

4 

 
آشنايی با لقاح و 
رشد و تکامل 

 جنين

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
 لقاح را شرح دهد  -1
 مراحل تکامل تخمک بارور شده را بيان نمايد -2
 شرح دهد  کامال صحيح  مرحله النه گزينی را -3
 يان نمايدبدون خطا  تغييرات بافت رحم در حاملگی را ب -4
 رشد و تکامل جنين در ماههاي مختلف بارداري را ذکر کند -5
دقيقه  5تغييرات هورمونی را در سيکل قاعدگی  طبق رفرنس در  -6

 توضيح دهد. 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
 

   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008نوزادان، ليفر مادران و   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 



5 

آشنايی با 
بارداري، تعريف 
واژه ها و عاليم 
حاملگی، تغييرات 
 ،فيزيولوژيک 

عوارض جزئی در 
دوران بارداري، 
 تغييرات روانی  و 
واکنش مادر و 
پدر و آموزش به 

 مددجو

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:

 ,Gravida, Paraواژه هاي مربوط به دوران بارداري ) -1

Abortion ,… ) تعريف کندرا 
 ليست نمايدبدون خطاعاليم فرضی، احتمالی و قطعی بارداري را  -2
 سن بارداري و تاريخ احتمالی زايمان را محاسبه نمايد -3
تغييرات فيزيولوژيک سيستم توليد مثل و ساير سيستم ها )غدد،  -4

  گردش خون، ادراري، پوست و ...( را توضيح دهد
شرح خطا  5با %زاد و نقش والدي را سازگاري خانواده با تولد نو -5

 دهد 
تغييرات روحی و روانی مادر در دوران بارداري و بعد از آن را ذکر  -6

 نمايد
 نقش خانواده در سازگاري با بارداري را بيان نمايد -7

  دهد توضيح را والدين عنوان به نقش پذيرش  چگونگی مشاهده  -8
 مادر در خانواده را شرح دهدنظر اسالم در مورد نقش پدر و  -9

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

 

6 

آشنايی با عوارض 
جزئی در دوران 

بارداري، 
مراقبتهاي دوران 
بارداري و آموزش 

 به مددجو

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
 عوارض خفيف سه ماهه اول، دوم و سوم بارداري را شرح دهد  -1
نظر اسالم در مورد بهداشت جسمی و روانی دوران بارداري را شرح  -2

 دهد 
 اهميت دريافت مراقبتهاي دوران بارداري را بيان نمايد -3
 بيان کند خطا  %5با مراحل گرفتن شرح حال و معاينات بالينی را  -4
 ليست نمايد  کامال درست وص دوران بارداري راآزمايشات مخص -5
فواصل مالقات روتين جهت دريافت مراقبتهاي بهداشتی در دوران  -6

  شرح دهد. ببدون خطا  بارداري را 
کلمال  آموزشهاي الزم در ارتباط با مراقبتهاي دوران بارداري را  -7

 بيان کند صحيح 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

7 

آشنايی با 
روشهاي معمول 
تشخيص سالمت 

 جنين
 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:
 اهميت و داليل بررسی سالمت جنين را بيان کند  -1
 انواع روشهاي غيرتهاجمی تشخيص سالمت جنين را نام ببرد -2

 شرح دهد بطور صحيح  را  FHRروش شنيدن  -3
مانيتورينگ داخلی و خارجی را توضيح دهد و موارد کاربرد آنرا ذکر  -4

 کند 

  دهد بدون خطا شرح  را  OCTو  NSTروشهاي  -5

همراه با ذکر علت بيان  OCTرا در  decelerationانواع  -6

  کند 
 بيان کند  خطا  %5با  آمينو سنتز و علل استفاده از آن را -7
 مراقبتهاي قبل و بعد از آمينوسنتز را ذکرکند  -8
 کورودوسنتز و علل استفاده از آن راشرح دهد  -9

 نمونه برداري از پرزهاي کوريون را توضيح دهد  -10

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

 



 موارد کاربرد سونوگرافی را در بارداري و زايمان ذکر نمايد -11

 را شرح دهد BPPکاربرد  -12

                     ■حيطه :   شناختی 

8 

آشنايی با ژنتيک 
و اهميت آن در 
بهداشت مادر ان 

 و نوزادان 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:

 سطر شرح دهد.  3اختالالت کروموزومی را در  -1

روش تشخيص اختالالت ژنتيکی در دوران بارداري را با  -2
 خطا نام برد. 5%

نقش پرستار در مشاوره ژنتيکی را طبق آموزش هاي  -3
 کالسی را شرح دهد. 

خدمات پزشکی در سقطهاي مجاز  و درمانی را در  -4
 دقيقه  توضيح دهد . 5کالس در حضور دانشجويان در 

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

9 

 اندازه با آشنايی 
 سرجنين، هاي
 قرارگرفتن وضع
در رحم  جنين

مادر، جفت و 
گردش خون 

 جنينی

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند:

 ببرد. نام بدون خطا  استخوانهاي سرجنين را  -1

بطور  سوچورها و فونتانل ها و اهميت آن را در زايمان  -2
 ذکر نمايدکامل 

طول آنها را ذکر  و داده نشان ماکت روي بر را  جنين سر اقطار -3 
 کند 

و  Presentationو attitude ،Positionاصطالحات  -4
 انواع آن را توضيح دهد

 فعاليت و وظايف جفت را ذکر کند  -5
 ضيح دهد آناتومی جفت را تو -6

 بطور کامل  گردش خون جنين و تغييرات آنر ا پس از تولد -7
 شرح دهد

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

10 

آشنايی با مرحله 
اول زايمان و 

مراقبتهاي 
پرستاري مرحله 

 اول زايمان

 امتحان  ميان ترم  
 و  

 پايان کالس بايد بتواند:دانشجو در 
 واژه هاي مربوط به مرحله اول زايمان را شرح دهد  -1

زائو در بدو ورود به اتاق درد را شرح  Assessmentمرحله  -2
 دهد.

 اصول پذيرش زائو به اتاق درد را توضيح دهد  -3
 ان نمايدبيبدون خطا مراقبتهاي پرستاري در مرحله اول زايمان را  -4
 زم در حين دردهاي زايمانی را ذکر نمايدآموزشهاي ال-5

                    ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 
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آشنايی با تئوري 
درد زايمان و 

دارويی  روشهاي 
غيردارويی و 

کاهش درد 

   زايمان
 

 دانشجو در پايان کالس بايد بتواند : 

 تئوري و مکانيسم درد زايمان را شرح دهد. .1

)الماز، ريد، ررشهاي کاهش غير دارويی درد زايمان  .2
تنس، طب سوزنی، طب فشاري و هيپنوتيزم( را نام برده 

 و مختصر توضيح دهد.

 مزايا و معايب هر روش را توضيح دهد  .3

 مراقبتهاي پرستاري مربوط به هر روش را ذکر کند  .4

 آموزشهاي الزم به بيمار را توضيح دهد  .5

انواع بی حسی و بيهوشی هاي شايع و موارد استفاده -1 .6
 را در زايمان نام ببرد.از آنها 

مراقبتهاي پرستاري پس از دريافت بی حسی و  .7

 .دهد توضيح  بيهوشی

عوارض بی حسی اسپينال و بيهوشی عمومی براي زايمان  .8
 را ذکر کند 

داروهاي مسکن و مخدر و خواب آورها در مامايی را نام  .9
 ببرد و عوارض و فوايد آن را مختصر توضيح دهد

 توضيح دهد بطور کامل  آموزشهاي الزم به بيمار را  .10

                     ■حيطه :   شناختی 

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 
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واژه آشنايی با 
مرتبط هاي 

 زايمانبا
آشنايی با زايمان 
طبيعی و مراحل 
آن و عوامل مؤثر 

   بر آن
 

 پايان کالس بايد بتواند :دانشجو در 

تئوريهاي مربوط به علل شروع دردهاي زايمان را ذکر  -1
 نمايد 

 عاليم نزديک شدن زايمان را نام ببرد -2

 دردهاي کاذب و حقيقی را مقايسه کند  -3

، Station ،Effacementواژه هاي  -4

Engagment  وLightening  را توضيح دهد 

 .مکانيسم زايمان را به ترتيب ذکر کند  -5

استخوانهاي سرجنين را نام برده و تفاوتهاي آن با  -6
 جمجمه بزرگسال را ذکر نمايد

سوچورها و فونتانل ها و اهميت آن را درزايمان ذکر  -7
 نمايد

 آنها طول و داده نشان ماکت روي بر را  اقطار سر جنين -8
  کند ذکر را

و attitude ،Positionاصطالحات  -9

Presentation و انواع آن را توضيح دهد 

 فعاليت و وظايف جفت را ذکر کند  -10

 آناتومی جفت را تتوضيح دهد  -11

 گردش خون جنين و تغييرات آنر ا پس از تولد شرح دهد -12

                     ■حيطه :   شناختی  .1

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 سهاين جل

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و   
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 
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آشنايی با دوران 
پوريوم، ورپ

تغييرات فيزيکی 
و  و فيزيولوژيک
تماس مادر و 

 و  نوزاد 
 

 روش با يیآشنا
 از مراقبت يها

 در نوزاد و  مادر
 منزل

 : بتواند ديبا کالس انيپا در دانشجو

  کند فيتعر را وميپور پور .1

 ببرد نام بطور کامل را وميپور پره به مربوط تغييرات .2

 ديتول دستگاه به مربوط کيولوژيزيف و کيآناتوم راتييتغ .3
  دهد شرح را مثل

 را دوره نيا یآموزش و مانيزا از بعد يپرستار يمراقبتها .4
 دينما انيب

 اموزش طبق سطر 5 در نوزاد و مادر تماس تياهم درمورد .5
 . دهد حيتوض یکالس يها

 غلط بدون هيتغذ نياول تياهم و  نوزاد هيتغذ خصوص در .6
 . دهد شرح قهيدق 10 انيدانشجو حضور در

 نوزاد هيتغذ يبرا الزم يها آموزش و يپرستار توجهات .7
 . ببرد نام را

 طبق  اشتباه بدون را یردهيش تيوضع حيصح يروشها .8
 . ببرد نام رفرنس

 . دهد شرح را یمصنوع ريش انواع و یمصنوع هيتغذ .9

 .  سديبنو خطا بدون سطر5 در را نوزاد ناف بند از مراقبت .10

 طبق را نوزاد یعيطب ريغ و یعيطب مدفوع و ادرار دفع .11
 دهد شرح یکالس آموزش

                     ■ شناختی:    حيطه

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 
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 تعريف  با يیآشنا
 خانواده تنظيم

 و اهداف ،اهميت
 و آن استراتژيهاي

 در آن خچهيتار
 جهان و ايران
 يروشها انواع

 ريغ و هورمونال
 هورمونال

 :باشد قادر دانشجو رود یم انتظار درس انيپا در

 .دهد توضيح را جهان و ايران در خانواده تنظيم تاريخچه .1

 و نمايد ليستبطور کامل  را خانواده تنظيم اهداف .2
 .دهد شرح جهان و ايران در را آن استراتژيهاي

 بقاء و سالمت در گذاري فاصله و خانواده تنظيم تأثير .3
 .دهد شرح را کودکان و مادران

بطور  را بارداري از پيشگيري یهورمون مختلف هاي روش .4
 .نمايد ليستکامل 

 .دهيد توضيح را ها روش معايب و مزايا .5

 را بارداري از پيشگيري یهورمون ريغ  مختلف هاي روش .6
 .نمايد ليست

 .دهيد توضيحسطر  5در   را ها روش معايب و مزايا .7

 ريغ  پيشگيري روشهاي و مطلق مصرف منع موارد .8
 .نمايد ليست را بارداري از یهورمون

 .دهيد توضيح را روش جويزهرانيکاسيون ت .9

 شرحبدون خطا  را ها روش از استفاده صحيح طريقه .10
 .دهد

                     ■ شناختی:    حيطه

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ، 

 و بحث گروهی
 موادکمک از استفاده

 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 بورد.تاپ، وايت 

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران و 
ذوالفقاري،  :نوزادان، تأليف

ويرايش چهارم به اسدي نوقابی 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 
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 با  يیآشنا
  يروشها

  شنيزيلياستر
 از يريجلوگ
 يباردار

 :باشد قادر دانشجو رود یم انتظار درس انيپا در
 

 از پيشگيري  شنيزيلياستر  مختلف هاي روش .1

 .نمايد ليست را بارداري

 توضيحکامال صحيح  را ها روش معايب و مزايا .2

 .دهيد

 روشهاي  يپرستار يها مراقبت ، اطياحت  موارد .3
 ليستبدون خطا  را بارداري از یدائم  پيشگيري

 .نمايد

 توضيح را روش هر عمل  از پس يها مراقبت .4

 .دهيد

 ها روش از استفاده صحيح  يپرستار يها آموزش .5

 .دهد شرح را

                        ■شناختی:    حيطه

پرسش سواالتی در 
مورد  درس جديد 

و سواالتی از 
دروس پيش نياز 

 اين جلسه

 سخنرانی،
 پرسش وپاسخ،
 و بحث گروهی

 موادکمک از استفاده
 آموزشی

ويدئوپرژکتور،لب 
 تاپ، وايت بورد.

فعاليت دانشجو در  -
 کالس

  

انجام تکاليف  -
 محوله

 

 حضور و غياب -

 

 امتحان پايانی  -

  %5 
 

%10 
 
 

 
   %85 

 8201بارداري و زايمان ويليامز 
. 

درسنامه پرستاري و بهداشت  -
-2008مادران و نوزادان، ليفر   

پرستاري و بهداشت مادران  پ 
ذوالفقاري،  :و نوزادان، تأليف

اسدي نوقابی ويرايش چهارم به 
 بعد

 
و  بيماريهاي زنان نواک -

پروتوکل هاي وزارت  بهداشت 
 و درمان 

 

 شود.دهنده هدف اصلی آن جلسه تدریس خواهد بود كه اصوالً یک هدف كلی نگارش شده و سپس به چند هدف ویژه رفتاری تقسیم میهدف كلی در واقع نشان •

 .باشندشود. این اهداف در تعیین متد و وسایل آموزشی موثر میهای شناختی، عاطفی و روان حركتی طراحی میحیطهاهداف ویژه رفتاری دارای فعل رفتاری، معیار، محتوا و شرایط بوده و در  •


