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روز تشكیل كالس

سه شنبه

تعداد جلسات

 14جلسه

ساعت تشكیل كالس

 4-6بعد از ظهر

 oهدف كلي درس:
ایجاد توانایي در دانشجو برای شناخت نیازها ،مسائل و مشكالت جسمي ،رواني و اجتماعي به خصوص در مادر ونوزاد در معرض خطر و
كسب آگاهي در مورد اهمیت آموزش در پیشگیری از عوارض در موارد آسیب پذیری مادر و نوزاد.

 oاهداف اختصاصي درس (بخش تئوری):
دانشجویان باید در پایان دوره بتوانند:


تهوع و استفراغ در بارداری را شناسایي كند.



فیزیوپاتولوژی ،عالیم ،تشخیص و درمان پره اكالمپسي را توضیح دهد.



عالیم ،تشخیص بالیني و آزمایشگاهي و راهكارهای مقابله با بیماری های داخلي در دوران بارداری را توضیح دهد.



علل خونریزی های نیمه اول و دوم بارداری ،خونریزی شدید و راهكار مقابله با آن را بیان كند.



اختالالت مایع آمنیون و علل آن را توضیح دهد.



زایمان های آسیب پذیر و راهكارهای مقابله با آن ها را شرح دهد.



زایمان های ابزاری و نحوه انجام آن ها را توضیح دهد.



ناسازگاری خوني و زردی نوزادی و مشكالت و راهكارهای درمان آن را توضیح دهد.



نوزادان آسیب پذیر و راه های حمایت از آن ها را بیان كند.



اختالالت تنفسي درنوزادان را بیان كند



احیا در نوزادان را توضیح دهد



صدمات وارده به مادر حین زایمان و راه های جلوگیری از آن ها را توضیح دهد.



صدمات وارده به نوزاد حین زایمان و راه های جلوگیری از آن ها را توضیح دهد.



عوارض بعد از زایمان و راه های جلوگیری از آن ها را توضیح دهد.



ناباروری و راه های درمان آن را بیان كنند.

 oمنابع اصلي درس (عنوان كتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات
مورد نظر در این درس درصورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری
نباشد)


پرستاری بهداشت مادران و نوزادن  ،ربابه ضیغمي كاشاني و همكاران  ، 1394 ،تهران  :نشر جامعه نگر  ،فصل  15تا  ، 20صفحات
 273تا .444

 oروش های تدریس:


سخنراني برنامه ریزی شده ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي

 oامكانات آموزشي بخش


اسالید پروژكتور  ،ویدوئو پروژكتور و كامپیوتر

 oتكالیف دانشجویان:


حضور منظم و فعال در كالس و اجتناب از غیبت غیر موجه



انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات هر جلسه



آمادگي برای پاسخگویي به سواالت در آغاز هر جلسه



مشاركت فعال در بحث های كالسي



آزمون نیم ترم



آزمون پایان ترم

 oنحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:
الف) در طول دوره كوئیز ،تكالیف ،امتحان میان ترم ،حضور و غیاب و...



حضور وغیاب (در هر جلسه غیبت غیر موجه  0/25نمره از امتحان پایان ترم كسر مي شود).
آزمون نیم ترم  6نمره ازكل نمره پایان ترم بخش تئوری

ب) پایان دوره  :آزمون پایان ترم

بارم  14 :نمره از كل نمرات درس

 oسیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس:


طبق قوانین آموزشي مي باشد.

جدول زمان بندی ارائه درس
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نیمسال  :اول 96-97

ردیف

نوبت جلسه
كالس

ساعت

عنوان

مدرس

آمادگي الزم
دانشجویان قبل از
شروع كالس

1

جلسه اول

4-6

عوارض بارداری ( پره اكالمپسي ،اختالالت

نعیمه طیبي

حضور به موقع

2

جلسه دوم

4-6

3

جلسه سوم

4-6

4

جلسه چهارم

4-6

5

جلسه پنجم

4-6

فشارخون در بارداری و استفراغ وخیم حاملگي)
خونریزی های نیمه اول بارداری – خونریزی

در كالس

نعیمه طیبي

شدید و راهكار مقابله با آن
خونریزی های نیمه دوم بارداری -خونریزی

جلسات قبل

نعیمه طیبي

شدید و راهكار مقابله با آن
بیماری های داخلي جراحي مادر( دیابت ،قلبي

مطالعه مطالب
جلسات قبل

نعیمه طیبي

عروقي ،ریوی و )...
ادامه بیماری های گوارشي ،آپاندیسیت ،تروما و

مطالعه مطالب

مطالعه مطالب
جلسات قبل

نعیمه طیبي

....

مطالعه مطالب
جلسات قبل
مطالعه مطالب

6

جلسه ششم

4-6

زایمان های آسیب پذیر  ،زایمان های ابزاری

نعیمه طیبي

7

جلسه هفتم

4-6

چند قلویي ،اختالالت مایع آمنیون

نعیمه طیبي

آزمون میان ترم

8

جلسه هشتم

4-6

نوزادان آسیب پذیر( نارس ،كم وزن  ،دیررس و

نعیمه طیبي

مطالعه مطالب

9

جلسه نهم

4-6

جلسات قبل

)....
ادامه نوزادان آسیب پذیر( نارس ،كم وزن ،

جلسات قبل

نعیمه طیبي

دیررس و )....

مطالعه مطالب
جلسات قبل

10

جلسه دهم

4-6

زردی نوزادی ،فتوتراپي و تعویض خون

نعیمه طیبي

11

جلسه یازدهم

4-6

اختالالت تنفسي در نوزادان......

نعیمه طیبي

12

جلسه

4-6

ادامه اختالالت تنفسي درنوزادان و احیائ نوزاد

نعیمه طیبي

مطالعه مطالب
جلسات قبل
مطالعه مطالب
جلسات قبل
جلسات قبل

دوازدهم
13

جلسه

4-6

صدمات وارده به مادر و نوزاد حین زایمان

نعیمه طیبي

14

چهاردهم

مطالعه مطالب
جلسات قبل

سیزدهم
جلسه

مطالعه مطالب

4-6

ناباروری

نعیمه طیبي

مطالعه مطالب
جلسات قبل

o

تاریخ امتحان میان ترم :طبق برنامه فوق

 oتاریخ امتحان پایان ترم ، 96 / 10 / 21 :ساعت 8-9
 oسایر تذكر های مهم برای دانشجویان:
نداشتن غیبت ،حضور بموقع و فعال و پویا در كالس همراه با مطالعه مطالب و مباحث جلسه قبل ،طرح پرسش و پاسخهای مرتبط با درس و
همكاری دانشجو در مباحث و سواالت مطرح شده در كالس حین درس ،از نظر اینجانب جزء امتیازات مثبت برای دانشجو منظور شده و در
نتیجه نهائي ترم دانشجو به نحو مثبتي تاثیر گذار خواهد بود.

