
 

 )اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمی واحذ خوراسگان

 دانشکذه پرستاری و مامایی

 
  1پزستاری بْذاضت هادراى ٍ ًَساداى : طزح درس

 سال تحصیلی :                             :  ًین سال

 ًظزیًَع درس :   1پزستاری بْذاضت هادراى ٍ ًَساداى ًام درس :  

 3ٍاحذ:

 ّادٍضٌبِ  8-11:   بزگشاری ساػت 

 داًطکذُ پزستاری ٍ هاهایی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى)اصفْاى(: بزگشاری  هحل

 3تزم : کارضٌاسی پزستاریرضتِ :  

 هْسا السادات هَسَیاستاد درس :

 ّذف کلی :

  آضٌایی کاهل با اصَل هزاقبت ّای قبل، حیي ٍ پس اس بارداری طبیؼی ٍ ّوچٌیي هزاقبت ّای ًَساد طبیؼی با تاکیذ بز هسائل

 هزبَط بِ رضذ ٍ تکاهل ّواًٌذ بلَؽ،حاهلگی،ًَسادی ،یائسگی  

 

 :هزحلِ ای اّذاف

 

 استاًذارد ّای هزاقبت در بْذاضت هادراى ٍ  آضٌایی با اّذاف، قلوزٍ ٍ گستزش فؼالیت پزستاری بْذاضت هادراى ٍ ًَساداى ٍ

 ًَساداى

 آضٌایی با آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگاُ تٌاسلی سًاى با تاکیذ بز هسائل هزبَط بِ سیکل تخوذاًی ٍ قاػذگی 

 آضٌایی با هکاًیسن لقاح ٍ بارٍری،ػولکزد جفت ، پزدُ ّای جٌیٌی ٍ هایغ آهٌیَتیک 

 

 ػَاهل هَثز بزرضذ ٍ تکاهل جٌیي آضٌایی با هزاحل رضذ ٍ ًوَ جٌیي ٍ 

 

 ِآضٌایی با هزاقبت ّای دٍراى بارداری با تاکیذ بز آهَسش بْذاضت ٍ تغذی 

 

 آضٌایی با رٍش ّای بزرسی سالهت جٌیي 

 

 آضٌایی با رٍش ّای کاّص درد سایواًی 

 

 کسب آگاّی در هَرد هطاٍرُ صًتیک ٍ اّویت آى در بْذاضت هادراى ٍ ًَساداى 

 

  سایواى طبیؼی، ػَاهل هَثز بزآى ٍ هزاقبت ّای پزستاری قبل، حیي ٍ پس اس سایواى طبیؼیآضٌایی با 

 

 ضٌاخت تغییزات فیشیَلَصیک در دٍرُ بؼذ سایواى ٍ هذاخالت پزستاری هزتبط با آى 

 



  طفی هادر ٍ ًَساد ٍ ّای السم در جْت ارتقای ارتباط ػاآضٌایی با تذابیز پزستاری ٍ هزاقبت ّای السم در اتاق ًَساداى ٍ آهَسش

 خاًَادُ

 

 ًَساد ، هطخصات ضیز هادر ٍ فیشیَلَصی ضیز هادر با چگًَگی تغذیِ آضٌایی 

 

  ِکسب آگاّی در هَرد هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ،اًَاع رٍش ّای پیطگیزی اس بارداری ٍ ًقص پزستار در هطاٍرُ ٍ آهَسش ب

 هذدجَ  
 

 گیری مشارکتی سخنرانی ته همراه پرسش و پاسخ، یادروش تذریس :

 

 تخته سفیذ، شفاف نما، کتاب، ویذئو پروشکتور وسایل کمک آموزشی :

 

 فعالیت ها و تکالیف دانشجویان :

 (، کنفرانس دانشجویی، تحث گروهی و پرسش و پاسخself-study(و یا معرفی مناتع ته دانشجو)tuo dnaHمطالة تا دادن )مطالعه تعضی 

 

 نحوه ارزشیاتی :

 

 ساعت تاریخ نمره روش
حضور فعال در کالس و نتایج 

 یادگیری مشارکتی

   

    کنفرانس دانشجویی

    آزمون میان دوره 

    آزمون پایان دوره

 

 

 مناتع :

  درسنامه پرستاری تهذاشت مادران و نوزادان لیفر 

  سالمت وزارت تهذاشت،درمان و آموزش پسشکیپروتکل های تنظیم خانواده و مراقثت های تهذاشتی جمهوری اسالمی ایران تالیف اداره 

 

 


