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تئوزری        مورارد درس:           دروس پونی ننواا:         2تعوادد و نوزو ود:وا:           2پرستاری مادر و نوزادد  نام درس:  

 کارمناسی                    -رمته و مقطع تحصنلی:   پرستاری                1و نزادد  درامبهادمت پرستاری 

گوووورود شمزامووووی:  پرسووووتاری                                                     11سووووا : ددنشوووو اد:  پرسووووتاری و مامووووا ی            تعووووادد  ل  

             69-61ترم تحصنلی:  دول            سال تحصنلی:    فروغ دلسادد  مرتضزی        نام مارس:  

                                                                                            11/11/69تار خ پا ان ترم:           22/1/69تار خ مروو ترم:   

 :)درتقا سالمت مادردن و نزادددن کشزر در گرو مناخت عزدمل تها ا کنناد سالمت دنان در دورد   مقامه )مرح درس

دردئه شمزاش های ضروری به های خطنر اناگی ماننا بارددری و اد ران منباما. در د ن ردستا ددنشجز ان پرستاری با 

  انان بارددر منتزدننا تاثنرگذدر بامنا و لذد ضرور ست ددنی الام در د ن امننه رد فردگنرنا.

 هاف کلی :

 مناخت ننااها، مش ال   سری و رودنی مادر بارددر و مش ال  فنز  ی نزادد .1

ی پرخظر و نزادددن در معرض کسب شگاهی در مزرد دهرنت شمزاش در پنشگنری دا عزدرض در بارددری ها . 2

 خطر

  :)دهادف دختصاصی درس )به تعادد سرفصلها و  لسا  هاف نزمته مزد 

 دا ددنشجز ان دنتظار می رود پس دا پا ان دورد بتزدننا:          

 

 .دستفردغ وخنم بارددری رد تعر ف کنا و علل و رومهای تخفنف شن رد بنان کنا .1

 رد تزضنح دهاعلل خزنر زی های دود ل بارددری  .2

 دنزدو سقط رد بر دساس عالئم و نشانه ها مرح دددد و تادبنر درمانی رد بنان کنا .3

 مزل رد تعر ف و دنزدو شن رد نام ببرد .4

 تشخنص دفتردقی های مزل رد نام ببرد .9

 علل، عالئم و نشانه های بارددری نابجا رد نام ببرد. .1

 ا.مرد ط درمان دنتظاری در بارددری نابجا رد تزضنح ده .7

 رومهای  رد:ی در بارددری نابجا رد نام ببرد .1

 علل خزنر زی های دودخر دوردن بارددری رد برمررد .6

 علل، عالئم و نشانه های  فت سرردهی رد نام ببرد. .11
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 رومهای تشخنص علت خزنر زی دودخر بارددری رد مرح دها .11

 علل، عالئم و نشانه های کناد مان  فت رد نام ببرد. .12

 زلران  فت رد تزضنح دهاتادبنر درمانی در دک .13

 دختالال  فشارخزن در دوردن بارددری رد تعر ف کنا .14

 معنارهای تشخنص فشارخزن بارددری، پرد دکالمپسی و دکالمپسی رد نام ببرد .19

 مردقبتهای پرستاری در بنرار دچار پرد دکلرپسی و دکلرپسی رد مرح دها .11

 بارددری چنا قلز ی رد تعر ف و دنزدو شن رد نان ببرد .17

 دفزد ی منزدن چناقلز ی رد نام ببرد علل .11

 مش ال  بارددری چنا قلز ی و تادبنر پرستاری و نحزد مردقبت بارددری در چناقلز ی رد مرح دها .16

 نااد ی رد تعر ف کنا و علل شن رد دسته بنای کنا .21

 درمانهای رد ج در نااد ی با علل مش ال  دسپرم، مش ال  تخرادن و لزله تزضنح دها.  .21

 سخت نامی دا قردر و نرا ی نا زر  ننن رد تزضنح دهااد رانهای  .22

 اد رانهای سخت نامی دا تنگی کانال اد رانی رد مرح دها .23

 اد رانهای سخت نامی دا بی کفا تی  ا دنقباضا  هنپرتزننک ر:ری رد مرح دها .24

 خزنر زی بعا اد ران رد تعر ف و علل شن رد دسته بنای کنا .29

 دنزدو کالس بنراری قلبی در بارددری رد نام ببرد .21

 ما ر ت بنراری قلبی در بارددری و اد ران رد تزضنح دها .27

 د ابت در بارددری رد تعر ف کنا و معنارهای تشخنص د ابت بارددری و د ابت شم ار رد مرح دها .21

 معنار تشخنص پرد د ابت رد در بارددری تزضنح دها. .26

 ت بارددری و د ابت شم ار رد نام ببردعزدرض مادری و نزاددی د اب .31

 عفزنتهای ما ع در بارددری رد نام ببرد  .31
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 دنا  اسنزنها و کنتردنا  اسنزنهای سزدر ن رد نام ببرد .32

 عزدرض مادری و  نننی سزدر ن رد نام ببرد .33

 دنزدو رومهای دلقای لنبر و تقز ت درد رد نام ببرد .34

 د نام ببرددنا  اسنزنها و کنتردنا  اسنزنهای د نادکشن ر .39

 اد ران سر ع و علل و عزدرض شن رد نام ببرد .31

 مرگ ددخل ر:ری  ننن رد تعر ف کنا و تادبنر پرستاری رد مرح دها .37

 دنا  اسنزنهای اد ران با دسباب رد نام ببرد و مرد ط مناسب بردی دنجام فزرسپس و ودکئزم رد نام ببرد .31

 کنناد شن رد نام ببرد خزنر زی پس دا اد ران رد تعر ف و علل و عزدمل مستعا .36

 دنزدو دختالال  ما ع شمننزتنک و علل شن ها رد نام ببرد .41

 تادبنر درمانی در دولنگز و پلی هنارشمننزس رد مرح دها .41

 د نزرژن ر:ری رد تعر ف و عزدمل مستعا کنناد شن رد نام ببرد .42

 عفزنت نفاسی رد تعر ف کنا و عزدمل خطر شن رد نام ببرد .43

 عفزنت نفاسی و نحزد درمان شن رد نام ببرد دقادما  پنشگنردنه دا .44

 ماستنت و شبسه پستان و عالئم شنها رد مرح دها .49

 شسنبهای اد رانی در نزادد رد نام ببرد و چگزنگی تشخنص نزو شسنب رد مرح دها .41

 ناسااگاری خزنی درهاش رد تزضنح دها و تادبنر پنشگنردنه رد مرح دها .47

 ا ر  ننن و علل شن رد مرح ها .41

 ما ع دورد نزاددی رد نام ببردمش ال   .46

 

 :)دستردتژی شمزامی)رومهای تار س 

□بحث در گروههای کزچک        □      بحث گروهی          □*            کنفردنس □سخنردنی           □* 

 کارگاد شمزامی

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               □   
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  :ود ت برد، ماژ ک، دسال ا و فنلم نااد ی و درمان           ,…وسا ل کرک شمزامی  

 :مرکت در بحث، شمادد کردن کنفردنس مرتبط با مزضزو درس……… وظا ف و ت النف ددنشجز 

 :نحزد درامنابی ددنشجز 

  □ت ز نی                   *□درامنابی:                     مر:له دی  

 .........................درصا دا نررد نها ی%9:ضزر و غناب................

 .......درصا دا نررد نها ی  %11فعالنت کالسی و دنجام ت النف........

 دمتحان منان ترم.....................................درصا دا نررد نها ی

 ..............درصا دا نررد نها ی%19...دمتحان پا ان ترم....................

 زر  □            صحنح و غلط □چنا گز نه دی             □تشر حی           □مفاهی          □نزو دمتحان منان ترم:    

  کردنی

    :صحنح و غلط □چنا گز نه دی             *تشر حی           *     مفاهی     □نزو دمتحان پا ان ترم            □ 

    زر کردنی
  :منابع……………………………………………………………………… 

                      ……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )دورهفرم طرح   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


