هعاًّت آهْسػی  -هزکش هطالعات ّ تْطعَ آهْسع پشػکی داًؼگاٍ آساد اطالهی ّادذ
ػاُزّد
فزم طزح درص
ًیوظال اّل تذصیلی 97-98
ًام درص :پرستاری و رػتَ
بهداشت مادران و نىزادان تذصیلی:پزطتاری

تذصیلی هذل بزگشاری:
هقطع
داًؼجْیاى :کارػٌاطی داًؼکذٍ پشػکی

هذرص:
رادرسم

تعداد واحد 5.2 :واحد
پیش نیاز :فرایند یادگیری
و فارماکىلىژی
ُذف کلی درص :کسب آگاهی در خصىص وضعیت سالمت مادر باردار و نىزاد و نیازهای آنها
هٌابع اصلی درص :پرستاری و بهداشت مادران و نىزادان میترا ذولفقاری واسدی نىقابی -پرستاری و بهداشت مادران و نىزادان لیفر -زنان
و زایمان ویلیامسmaternal & child health nursing- Lippincott Williams & wilkins-
ػوارٍ
جلظَ

تاریخ
جلظَ

اُذاف هیاًی
هطالب)

(رئْص

اُذاف ّیژٍ (بز اطاص طَ دیطَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌاختی،
عاطفی ،رّاى دزکتی)

1

97/7/1

کلیات بِذاػت
هادراى ّ ًْساداى

 -1با علن بِذاػت هادر
ّ ًْساد آػٌا ػْد
 -2ػاخص ُای بِذاػتی را
بؼٌاطذ
ّ -3ظایف پزطتار
بِذاػت هادر ّ ًْساد
را بذاًذ

2

96/7/1

آًاتْهی ّ

 -1آًاتْهی ّ فیشیْلْژی

رّع
یاددُی
یادگیزی


ضخنرانی،
مببحثو-
ای -پرضع
و پبضخ

هْاد ّ
ّطایل
آهْسػی

سهاى
جلظَ
(دقیقَ)

ّایت بزد
ّیذئْ
پزّژکتْر
فیلن عکض
اطتفادٍ
اس
هْالژُا
در Skill
Lab
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تکالیف
داًؼجْ

ًذٍْارسػیابی
ّدرصذ آى

ػزکت
فعال در
کالص ّ
پزطغ ّ
پاطخ ُا
ّ
کْئیشُا

کْئیش%11
هیاى تزم %21
پایاى تزم
%71

 روظ یبددىی – یبدگیری میتوانذ غبمل :ضخنرانی ،مببحثوای – گروىی کوچک ،نمبیػی – حل مطئلو – پرضع و پبضخ – گردظ
علمی ،آزمبیػی
 آزمونىب بر اضبش اىذاف میتواننذ بو صورت آزمون ورودی (آگبىی از ضطح آمبدگی دانػجویبن) مرحلوای یب تکوینی (در
فراینذ تذریص بب ىذف غنبضبیی قوت و ضعف دانػجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزغی بب
ىذف قضبوت در مورد تطلط دانػجویبن) برگسار گردد.

فیشیْلْژی طیظتن
تٌاطلی سًاى

3

97/7/7
97/7/8

آًاتْهی لگي -اقطار
لگٌی
بلْغ
یائظگی

4

97/7/14
97/7/15

لقاح
هزادل تکاهلی جٌیي
کْئیش

5

97/7/21
97/7/22

تؼخیص داهلگی
تعزیف ّاژٍ ُا ّ
اصطالدات بارداری

6

97/7/28
97/7/29

تغییزات فیشیْلْژیک
در دّراى بارداری

طیظتن تٌاطلی سًاى
را بؼٌاطذ
 -1آًاتْهی لگي -اقطار
لگٌی را یاد بگیزد
 -2اُویت اقطار لگي در
بارداری را بؼٌاطذ
 -3بتْاًذ اقطار لگي ّ
اطتخْاًِای آى را
رّی هْالژ ّ تصْیز
ًؼاى دُذ
 -4بلْغ ّ بِذاػت ایي
دّراى را بذاًذ
 -5با یائظگی ّ عْارض
آى آػٌا ػْد
 -6بتْاًذ راُِای
پیؼگیزی یا کاُغ ایي
عْارض را بیاى کٌذ
 -1با لقاح ّ هزادل آى
آػٌا ػْد
 -2هزادل تکاهلی جٌیي
را بؼٌاطذ
 -1عالین فزضی -ادتوالی
ّ قطعی تؼخیص
بارداری را بذاًذ
 -2بتْاًذ تاریخ
سایواى را با فزهْل
ّ تقْین تخویي بشًذ
 -3کلیَ ّاژٍ ُا ّ
اصطالدات بارداری را
یاد بگیزد ّ بیاى
کٌذ
 -1تغییزات فیشیْلْژیک
در دّراى بارداری را
بذاًذ

ًارادتی ُای جشئی
در دّراى بارداری
کْئیش

7

97/8/5
97/8/6

اهتذاى هیاى تزم
هزاقبت ُای دّراى
بارداری

8

97/8/12
97/8/13

رّع ُای بزرطی طالهت
جٌیي
هؼاّرٍ ژًتیک

9

97/8/19
97/8/21

کْئیش
طز جٌیي
سایواى طبیعی

ً -2ارادتی ُای جشئی در
دّراى بارداری را
بذاًذ
 -3در هْرد هظائل فْق
بَ یک کیض فزضی
آهْسع بذُذ
 -1هزاقبت ُای دّراى
بارداری را بذرطتی
بیاى کٌذ
 -1رّع ُای بزرطی طالهت
جٌیي را بؼٌاطذ
 -2در هْرد هؼاّرٍ
ژًتیک ّ اُویت آى
قبل اس اسدّاج -قبل
اس بارداری آگاُی
پیذا کٌذ
 -1هؼخصات طز جٌیي را
بذاًذ
ّ -2ضعیت ُای جٌیي-
قزار جٌیيً -وایغ
جٌیي ّ ایظتگاٍ را
بؼٌاطذ
 -3بتْاًذ تخویي بشًذ
کَ ایا طز جٌیي با
لگي هادر تٌاطب دارد
یا ًَ؟
 -4با سایواى طبیعی ّ
کلیَ هزادل آى آػٌا
ػْد
 -5بتْاًذ در ُز هزدلَ
سایواى آهْسع ُای
السم را بَ یک کیض
فزضی کَ اطتاد در
کالص هعزفی هی کٌذ
ارئَ کٌذ

11

97/8/26
97/8/27

رّػِای کاُغ درد
سایواى
تغییزات دّراى ًفاص
هزاقبتِای دّراى
ًفاص

11

97/9/3

کْئیش
ًْساد طبیعی

12

97/9/11
97/9/11

ًْساد طبیعی
ػیزدُی

 -1رّػِای کاُغ درد
سایواى را بؼٌاطذ
 -2تغییزات فیشیْلْژیک
دّراى ًفاص را
بؼٌاطذ
 -3هزاقبتِای دّراى
ًفاص را یاد بگیزد ّ
بصْرت ضوٌی در کالص
ٍ بیوار آهْسع دُذ
 -1هؼخصات یک ًْساد
طبیعی را بذاًذ
 -2بتْاًذ یک ًْساد
طالن را بزرطی کٌذ
اس طز تا پا
-1
-2
-3
-4

بتْاًذ هعایٌات السم
را رّی هْالژ ًْساد
اًجام دُذ
در هْرد ػیزدُی ّ
فْایذ آى آگاُی کظب
کٌذ
هْارد هٌع ػیزدُی را
بیاى کٌوذ
بتْاًذ بَ هادر
ػیزدٍ کوک کٌذ کَ
چگًَْ بَ بِتزیي ًذْ
ّدر پْسیؼي صذیخ
ًْسادع را تغذیَ کٌذ

