بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان
فرم طرح درس گروه پرستاری
عنوان درس :پرستاری بهداشت مادران و نوزادان()2
نوع واحد :نظری
پیش نیاز :پرستاری بهداشت مادران و نوزادان()1
مدرس :فرزانه رحیمی

کد درس:
تعداد واحد 2 :واحد
فراگیران :دانشجویان پرستاری

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مامایی

اهداف کلی:
 -1تشخیص عالئم بارداری و زایمان و تشخیص احتیاجات وی و تصمیم مناسب در انتخاب اولویت در اجرای
مراقبت های مربوطه (جسمانی ،روانی ،اجتماعی)
 -2شناخت کامل علل بیماریهای شایع در بارداری ،عوارض بارداری وزایمان و روشهای مختلف پیشگیری،
تشخیص عالئم و مراقبت های پرستاری.
 -3تشخیص مسئولیتها و محدودیتهای حرفه ای و پای بند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین شرعی در
هنگام ارائه خدمات.
روش تدریس :بحث گروهی ،سخنرانی ،کنفرانس علمی دانشجو ،پرسش و پاسخ
منابع:
 بارداری و زایمان ویلیامز 2212 درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،لیفر 2222 -پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

 بیماریهای زنان نواکارزشیابی -1:امتحانات مرحله ای( پرسش و پاسخ ،کوئیز و  )...وتکالیف کالسی 1:نمره
-2امتحان میان ترم5 :نمره
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-3امتحان پایان ترم11 :نمره

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :آناتومی و نحوه معاینه و شرح حال گیری در خانمهای باردار

نیم سال اول 31-33جلسه اول

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :آناتومی و نحوه معاینه و شرح حال گیری در خانم های باردار را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز  2212و بیماریهای زنان نواک و درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،لیفر 2222

اهداف ویژه :
 -1آناتومی دستگاه تناسلی زن را بداند.
 -2فیزیولوژی و سیکل قاعدگی رادر زنان بداند
 -3مراحل بلوغ تا یائسگی را بداند.
 -1نحوه برقراری ارتباط با مددجو را بداند.
 -5نحوه شرح حال گرفتن از مددجو را بداند.
 -6اصول مراقبت از مددجو را بداند.
 -7اصول اخالق در پزشکی را بداند.
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
 -1آناتومی دستگاه تناسلی زن را بر روی موالژ به طور کامل توضیح دهند.
 -2بر طبق چك لیست تهیه شده از کتاب لیفر و ویلیامز با امتیازی بیش از  %32بتواند در خصوص
برقراری ارتباط با بیمار ایفای نقش نماید.
 -3فیزیولوژی و سیکل قاعدگی را به طور  %122صحیح شرح دهد.
 -1اصول مراقبت از بیمار بر اساس منابع مذکور به طور کامل شرح دهد.
 -5اصول اخالق در پزشکی بر اساس کتاب بیماریهای زنان نواک به طور کامل شرح دهد
تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :استفراغ بدخیم و افزایش فشارخون در خانمهای باردار

نیم سال اول 31-33جلسه دوم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :استفراغ بدخیم و افزایش فشارخون در خانم های باردار را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز  2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه -1:بارداری پر خطر را بشناسد.
-2استفراغ بدخیم بارداری را در بداند
 -3علل ،عوامل  ،تشخیص و درمان استفراغ شدید بارداری را بشناسد.
 -1انواع فشارخون دوران بارداری را بداند.
 -5پره اکالمپسی واکالمپسی رابشناسد.
 -6درجات مختلف پره اکالمپسی وعالئم مربوطه را بداند.
اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند-1:بارداری پر خطر را تعریف کند.
-2استفراغ بدخیم بارداری را در یك جمله توضیح دهد
 -3علل – عوامل – تشخیص و درمان استفراغ شدید بارداری را در 5دقیقه شرح دهد.
 -1انواع فشارخون دوران بارداری رانام ببرد.
 -5پره اکالمپسی واکالمپسی را با هم طبق کتاب بارداری و زایمان ویالمزمقایسه کند.
 -6درجات مختلف پره اکالمپسی وعالئم مربوطه رادر کیس های مختلف تشخیص دهد.
تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :افزایش فشار خون و خونریزیها در خانمهای باردار

نیم سال اول 31-33جلسه سوم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :افزایش فشار خون و خونریزیها در خانم های باردار را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز  2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
-

علل وعوامل خطرفشارخون حاملگی را بداندد.

-

پاتوفیزیولوژی فشارخون حاملگی رابداند.

-

راههای کنترل وپیشگیری ازفشارخون حاملگی رادر بداند.

-

راههای درمان ومراقبتهای پرستاری فشارخون حاملگی رابداند.

-

سقط را در بشناسد.

-

انواع سقط رابشناسد.

-

علل سقط ها رابشناسد.

-

راههای درمان ومراقبتهای پرستاری سقط ها را بداند.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
-

علل وعوامل خطرفشارخون حاملگی رابیان کند.

-

پاتوفیزیولوژی فشارخون حاملگی رادر یك جمله شرح دهد.

-

راههای کنترل وپیشگیری ازفشارخون حاملگی رادر 5دقیقه درکالس طبق بارداری وزایمان ویلیامز بیان کند.

-

راههای درمان ومراقبتهای پرستاری فشارخون حاملگی را  %32صحیح طبق بارداری وزایمان ویلیامز شرح
دهد.

-
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سقط را در یك جمله تعریف کند.

-

انواع سقط را در 5دقیقه شرح دهد.

-

علل سقط ها راتوضیح دهد.

-

راههای درمان ومراقبتهای پرستاری سقط ها را در  12دقیقه توضیح دهد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :مول هیداتیدیفرم و حاملگی خارج رحمی در خانمهای باردار

نیم سال اول31-33جلسه
چهارم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :مول هیداتیدیفرم و حاملگی خارج رحمی در خانم های باردار را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز  2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
-

مول هیداتی فرم رابداند.

-

علت و عالئم مول رابشناسد.

-

راههای تشخیص مول رابداند.

-

آموزشهای پرستاری وپیگیریهای الزم درمول رابداند.

-

حاملگی خارج ازرحم رابشناسد.

-

علل و عالئم حاملگی خارج ازرحم ربداند.

-

تشخیص حاملگی خارج ازرحم رابداند.

-

راههای درمان طبی وجراحی خارج ازرحم رابشناسد.
مراقبتهای پرستاری حاملگی خارج رحم رابداند.

-

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
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-

مول هیداتی فرم راتوضیح دهد.

-

علت و عالئم مول راشرح دهد.

-

راههای تشخیص مول رابیان کند.

-

آموزشهای پرستاری وپیگیریهای الزم درمول راشرح دهد.

-

حاملگی خارج ازرحم راتوضیح دهد

-

علل و عالئم حاملگی خارج ازرحم رابیان کند.

-

-

تشخیص حاملگی خارج ازرحم راشرح دهد.

-

راههای درمان طبی وجراحی خارج ازرحم راشرح دهد.
مراقبتهای پرستاری حاملگی خارج رحم ر راشرح دهد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :بیماریهای داخلی در بارداری

نیم سال اول 31-33جلسه
پنجم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :بیماری های داخلی در بارداری را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی و پرستاری مادران و نوزادان

لیفر2222

اهداف ویژه

 -:بیماریهای قلب و عروق در بارداری را بداند .

 مراقبتهای پرستای در بیماریهای قلبی را بشناسد . دیابت در بارداری و اثر آن برمادر و جنین را بشناسد . بیماریهای تنفسی را در بارداری و درمان در بارداری را بداند. آنمی در بارداری و انواع آن  ،علل ،پیشگیری و درمان را بداند. -بیمارهای عفونی  ،تاثیر در بارداری  ،درمان  ،مراقبت پرستاری مادر و جنین را بشناسد.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید

بتواند -:بیماریهای قلب و عروق در بارداری را تعریف و تقسیم بندی کند .

 مراقبتهای پرستای در بیماریهای قلبی را در  7جمله بیان کند . دیابت در بارداری و اثر آن برمادر و جنین را به طور کامل شرح دهد . بیماریهای تنفسی را در بارداری و درمان در بارداری را توضیح دهد. آنمی در بارداری و انواع آن  ،علل ،پیشگیری و درمان را هر کدام در  12دقیقه شرح دهد. بیمارهای عفونی  ،تاثیر در بارداری  ،درمان  ،مراقبت پرستاری مادر و جنین را  %32صحیح طبق بارداری وزایمان ویلیامز شرحدهد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :بیماریهای عفونی و جراحی در بارداری

نیم سال اول31-33جلسه
ششم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :بیماری های عفونی و جراحی در بارداری را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی و

نوزادان لیفر2222

اهداف ویژه :
 ایدز  ،هرپس  ،هپاتیت را در بارداری بشناسد . مراقبتهای پرستای در بیماریهای عفونی را بداند . بیماریهای مقاربتی در بارداری و اثر آن برمادر و جنین را بداند . بیماریهای سیستم کلیوی را در بارداری و درمان در بارداری را بداند. -شکم حاد در بارداری را بشناسد.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
 ایدز  ،هرپس  ،هپاتیت را در بارداری تعریف کند . مراقبتهای پرستای در بیماریهای عفونی را در  5جمله بیان کند . بیماریهای مقاربتی در بارداری و اثر آن برمادر و جنین را به طور کامل شرح دهد . بیماریهای سیستم کلیوی را در بارداری و درمان در بارداری را توضیح دهد. -شکم حاد در بارداری رادر کیس معرفی شده در کالس تشخیص داده و اقدامات الزم را به ترتیب نام ببرد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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پرستاری مادران و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :چند قلویی و اختالالت مایع آمنیوتیك

نیم سال اول 31-33جلسه
هفتم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :چند قلویی و اختالالت مایع آمنیوتیك را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
 حاملگی های چند قلویی را بداند . انواع و اتیولوژی آن را بداند. عوارض و اقدامات الزم در حاملگی های چند قلویی دربارداری و زایمان را بشناسد. اختالالت جفت مامبرانها و مایع آمنیون را در بداند . -پلی و الیگو هیدر آمنیوس و اثر اثر آن برمادر و جنین را بداند.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
 حاملگی های چند قلویی را تعریف کند . انواع و اتیولوژی آن را شرح دهد . عوارض و اقدامات الزم در حاملگی های چند قلویی دربارداری و زایمان را %صحیح طبق بارداری وزایمان ویلیامز شرح دهد. اختالالت جفت مامبرانها و مایع آمنیون را در  5جمله بیان کند . -پلی و الیگو هیدر آمنیوس و اثر اثر آن برمادر و جنین را به طور کامل در حضور دانشجویان شرح دهد .

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :زایمان های آسیب پذیر

نیم سال اول 31-33جلسه
هشتم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :زایمان های آسیب پذیر را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 زایمان های آسیب پذیر را بداند . دالیل دیستوشی را بشناسد . عوارض و اقدامات الزم در اختالل عملکردفاز فعال زایمان را بداند. دیستوشی با منشاءجنینی و زایمان سریع را بداند . -کنترل زایمان و اقدامات پرستاری در زایمانهای آسیب پذیر را بداند .

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 زایمان های آسیب پذیر را تعریف کند . دالیل دیستوشی را شرح دهد . عوارض و اقدامات الزم در اختالل عملکردفاز فعال زایمان را به طور کامل شرح دهد. دیستوشی با منشاءجنینی و زایمان سریع را دقیق بیان کند . -کنترل زایمان و اقدامات پرستاری در زایمانهای آسیب پذیر رابه ترتیب اولویت و به طور کامل شرح دهد .

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :رفع اشکال و برگزاری امتحان میان ترم

نیم سال اول3-33
جلسه نهم

روش تدریس:

نام استاد:فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی:

تکالیف :مرور دروس،
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :زایمان زودرس و طوالنی شده

نیم سال اول 31-33جلسه
دهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :زایمان زودرس و طوالنی شده را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 زایمان های زود رس و زایمان طوالنی شده را بداند. راههای تشخیصی زایمان های زود رس را بداند. درمان ،پیشگیری  ،مراقبت پرستاری زایمان های زود رس رابداند. القاء و تقویت زایمان و کنتر اندیکاسیونها و مراقبت پرستاری را بشناسد . اپیزیاتومی  ،چرخش خارجی  ،زایمان با فورسپس و زایمان با وکیوم و اقدامات پرستاری را بداند . -سزارین  ،انواع آن  ،عوارض  ،کنتر اندیکاسیون  ،آماده کردن بیمار و اقدامات پرستاری را بشناسد.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 زایمان های زود رس و زایمان طوالنی شده را تعریف کند . راههای تشخیصی زایمان های زود رس را نام ببرد. -درمان ،پیشگیری  ،مراقبت پرستاری زایمان های زود رس را به طور کامل شرح دهد.
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 القاء و تقویت زایمان و کنتر اندیکاسیونها و مراقبت پرستاری راطبق منابع در 15دقیق بیان کند . اپیزیاتومی  ،چرخش خارجی  ،زایمان با فورسپس و زایمان با وکیوم و اقدامات پرستاری در هر کدام را به طور کامل شرح دهد.
 -سزارین  ،انواع آن  ،عوارض  ،کنتر اندیکاسیون  ،آماده کردن بیمار و اقدامات پرستاری را در  15دقیقه شرح دهد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :زجر جنینی و نوزادان آسیب پذیر

نیم سال اول 31-33جلسه
یازدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :زجر جنینی و نوزادان آسیب پذیررا بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 زجر جنینی را بداند. راههای تشخیصی واقدامات پرستاری زجر جنینی را بشناسد. مرگ داخل رحمی  ،پیشگیری ،عوارض و مراقبت پرستاری آن را بشناسد. نوزادان آسیب پذیر و مراقبت پرستاری آنان را بشناسد . -مراقبت در انکوباتور ،تغذیه نوزاد نارس و نوزادان پست ترم و اقدامات پرستاری در هر کدام را بداند.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
 زجر جنینی را تعریف کند . راههای تشخیصی واقدامات پرستاری زجر جنینی را نام ببرد. مرگ داخل رحمی  ،پیشگیری ،عوارض و مراقبت پرستاری آن را به طور کامل شرح دهد. نوزادان آسیب پذیر و مراقبت پرستاری آنان را در 15دقیقو کامال صحیح بیان کند . -مراقبت در انکوباتور ،تغذیه نوزاد نارس و نوزادان پست ترم و اقدامات پرستاری در هر کدام را به طور کامل شرح دهد .

تکالیف :مرور دروس،
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :بیماریهای همولیتیك در نوزادان

نیم سال اول 31-33جلسه
دوازدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :بیماریهای همولیتیك در نوزادان را بشناسد.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 بیماریهای همولیتیك در نوزادان را بداند . راههای تشخیصی واقدامات پرستاری یرقان فیزیولوژیك و پاتولوژیك رابشناسد. کرن ایکتروس ، ،پیشگیری ،عوارض،عالئم وتدابیر درمانی و مراقبت پرستاری آن را بداند. فوتوتراپی ،تعویض خون ،اریتروبالستوز جنینی و مراقبت پرستاری آنان را بداند . -ناسازگاری خونی ،هیپوترمی،نوزادان مادران دیابتیك و اقدامات پرستاری را بشناسد .

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا
گرفته باشد:
 بیماریهای همولیتیك در نوزادان را تعریف کند . راههای تشخیصی واقدامات پرستاری یرقان فیزیولوژیك پاتولوژیك را نام ببردو کیس فرعی را به درستی مدیریت کند. کرن ایکتروس ، ،پیشگیری ،عوارض،عالئم وتدابیر درمانی و مراقبت پرستاری آن را به طور کامل شرح دهد. فوتوتراپی ،تعویض خون ،اریتروبالستوز جنینی و مراقبت پرستاری آنان را در 15دقیق بیان کند . -ناسازگاری خونی ،هیپوترمی،نوزادان مادران دیابتیك و اقدامات پرستاری در هر کدام را به طور کامل شرح دهد .

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :آسفیکسی و احیاء در نوزادان

نیم سال اول 31-33جلسه
سیزدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :آسفیکسی و احیاء در نوزادان را بداند.
منابع :

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی و احیاء نوزادان تالیف :حمیدرضا کوهستانی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 آسفیکسی در نوزادان را بداند . احیاء در نوزادان ،مراحل واصول کلی را بداند. ماساژ قلبی و استفاده از داروها در احیاء و مراقبت پرستاری آن را بشناسد. عکس العمل خانواده در مورد فرزند ناهنجار ومرده را بداند . -مراحل سوگواری را بشناسد .

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 آسفیکسی در نوزادان را در 2دقیقه تعریف کند . احیاء در نوزادان ،مراحل واصول کلی را نام ببرد. ماساژ قلبی و استفاده از داروها در احیاء و مراقبت پرستاری آن را به طور کامل شرح دهد. عکس العمل خانواده در مورد فرزند ناهنجار ومرده را در 15دقیق بیان کند . -مراحل سوگواری را به طور کامل طبق منابع مذکور شرح دهد .
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تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :خونریزی زایمانی و آسیب های جنینی

نیم سال اول 31-33جلسه
چهاردهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :خونریزی زایمانی و آسیب های جنینی را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 خونریزیهای حین زایمان را بداند . عالئم  ،تشخیص و اقدات پرستاری هماتوم ،وارونه شدن رحم  ،آمبولی مایع آمنیوتیك را بشناسد. عالئم  ،تشخیص و مراقبت پرستاری ضایعات کرانیال ،خونریزی داخل جمجمه آسیب به نخاع و ستون مهره هارا بداند. -هایپوکسی و در رفتگی مادر زادی لگن (تشخیص ،علل،عالئم ،درمان ) را بشناسد.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 خونریزیهای حین زایمان را تعریف کند . عالئم  ،تشخیص و اقدات پرستاری هماتوم ،وارونه شدن رحم  ،آمبولی مایع آمنیوتیك را شرح دهد. عالئم  ،تشخیص و مراقبت پرستاری ضایعات کرانیال ،خونریزی داخل جمجمه آسیب به نخاع و ستون مهره هارا به طور کاملشرح دهد.
 -هایپوکسی و در رفتگی مادر زادی لگن (تشخیص ،علل،عالئم ،درمان ) را در 15دقیق بیان کند .

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :عفونت و عوارض زایمان

نیم سال اول 31-33جلسه
پانزدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :عفونت و عوارض زایمان را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 عفونت بعد از زایمان را بداند. عالئم  ،تشخیص و اقدات پرستاری و ریسك فاکتورهای اندومتریت،سالپنژیت را بداند. عالئم  ،تشخیص و مراقبت پرستاری در عفونت اپیزیاتومی ،ماستیت و آبسه پستان را بشناسد. آمبولی ریه ،ترومبوفلبیت رانی و لگنی (تشخیص ،علل،عالئم ،درمان ) را بداند . تشخیص ،علل،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاری در عفونت دستگاه ادراری را بداند. علل و مراقبت پرستاری در خونریزی پس از زایمان را بشناسد. -مراقبت پرستاری در پارگی دستگاه ژنیتال را در بداند.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 عفونت بعد از زایمان را تعریف کند . عالئم  ،تشخیص و اقدات پرستاری و ریسك فاکتورهای اندومتریت،سالپنژیت را شرح دهد. عالئم  ،تشخیص و مراقبت پرستاری در عفونت اپیزیاتومی ،ماستیت آبسه پستان را باهم مقایسه کند. آمبولی ریه ،ترومبوفلبیت رانی و لگنی (تشخیص ،علل،عالئم ،درمان ) را در 15دقیق طبق مطالب گفته شده درکالس بیان کند . تشخیص ،علل،عالئم ،درمان و مراقبت پرستاری در عفونت دستگاه ادراری را در به طور کامل شرح دهد. -علل و مراقبت پرستاری در خونریزی پس از زایمان را به طور دقیق و مرحله به مرحله شرح دهد.
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 -مراقبت پرستاری در پارگی دستگاه ژنیتال را در  5دقیقه توضیح دهد.

تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :ناباروری

نیم سال اول 31-33جلسه
شانزدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :ناباروری را بداند.
منابع :

بارداری و زایمان ویلیامز 2212و پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ،تألیف :ذوالفقاری ،اسدی نوقابی

اهداف ویژه :
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 ناباروری و عقیمی را بداند . علل و ارزیابی بیماران نابارور رابشناسد. علل ناباروری در مردان را بداند. علل ناباروری در زنان را بداند. القاء تخمك گذاری و باروری مصنوعی را بشناسد. -مداخالت پرستاری در ناباروری را بداند.

اهداف رفتاری :دانشجو در پایان کالس باید بتواند:
دانشجو پس از تدریس این درس باید موارد ذیل رافرا گرفته باشد:
 ناباروری و عقیمی را تعریف کند . علل و ارزیابی بیماران نابارور را کامل شرح دهد. علل ناباروری در مردان را نام ببرد. علل ناباروری در زنان را نام ببرد. القاء تخمك گذاری و باروری مصنوعی را در به طور کامل شرح دهد. -مداخالت پرستاری در ناباروری را به طور دقیق شرح دهد.
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تکالیف :مرور دروس ،بررسی مقاالت جدید در رابطه با درس ،مطالعه درس آینده
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (فرم طرح درس گروه پرستاری) درس :بهداشت مادران و نوزادان()2
عنوان جلسه :رفع اشکال و پاسخ به سواالت

نیم سال اول 31-33جلسه
هفدهم

روش تدریس :بحث گروهی ،حل مسئله ،سخنرانی ،ارائه تصاویر

نام استاد :فرزانه رحیمی

وسایل کمك آموزشی :ویدئو پرژکتور و  power pointو وایت برد

هدف کلی :رفع اشکال و پاسخ به سواالت

تکالیف :مرور دروس،
ارزشیابی :ارزشیابی اولیه
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