
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 پرستاری 5دانشجویان ترم  گروه فراگير :                       در اختالالت سالمت مادران     یپرستار    : عنوان درس 

 امیری دلویی نام استاد :                                                           0411 -0410  اول   نيمسال :

 5/1تعداد واحد :                                                                          روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _بي آغازين  ارزشيا _معارفه انالين اول  

 تعیین اهداف  _جایابی  

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : )ارزشيابي تشخيصي (  انالين اول

   انالين اول

 

و  يعيطب ريبا موارد غ ييآشنا

 ريپذ بيآس يها يباردار

 .دينما فيرا تعر يعيطب ريغ يها يباردار

پر خطر)عوامل خطر ساز(در مادر  يها تيوضع

 را نام ببرد.

 دهد. حيرا توض يعوارض دوران باردار

و علل آن  فيرا تعر يباردار ميوخ ياستفراغ ها

 را نام ببرد.

 ياستفراغ هاا يافتراق صيو تشخ ينيعالئم بال

 را شرح دهد. يباردار ميوخ

در  يمهام پرساتارو اقادامات  يدرمان ريتداب

را  يبااردار ميوخا يمادران مبتال به استفراغ ها

 كند. انيب

   دوم

 

 ياختالالت فشار خون در باردار

 دهد. حيرا توض ياختالالت فشار خون در باردار

 يفشار خون در باردار شيانواع افزا يدسته بند

 كند. انيرا ب

 تيمختلف در ارتباا  باا مساموم يها يتئور

 به طور مختصر شرح دهد.را  يباردار

و  دي(شدي)پره اكالمپسيباردار تيعالئم مسموم

 كند. انيرا ب ديشد ريغ



 

   سوم

 

 

 ياختالالت فشار خون در باردار

و  يدر پاره اكالمپسا يپرساتار يمراقبت ها

 را شرح دهد. ياكالمپس

مبتال باه پاره  مارانيب ازيمورد ن يآموزش ها

 دهد. حيرا توض ياكالمپس

و  يمورد استفاده در پاره اكالمپسا يادارو ه

 كند. انيمصرف آنها را ب يو چگونگ ياكالمپس

 انيتشنج را ب نيدر ح ماريالزم از ب يمراقبت ها

 .دينما

   چهارم

 

 

اول دوران  مهين يها يزيخونر

 يباردار

را ناام  ياول بااردار مهيدر ن هايزيانواع خونر

 ببرد.

 كند. انيانواع و علل سقط را ب

باه  دياالزم به مادر در موارد تهد يموزش هاآ

 دهد. حيسقط را توض

خارج از رحم ،عالئم و مراقبت ها   يانواع حاملگ

 كند. انيرا ب

   چهارم

 

 

 

اول دوران  مهين يها يزيخونر

 يباردار

آن  يريگيپ تيو اهم حيفرم را توض يداتيمول ه

 را شرح دهد.

با عالئام  مارياز ب يپرستار يعالئم و مراقبت ها

 دهد. حيمول را توض

را  ياول بااردار مهين يهايزيدرمان انواع خونر

 كند. انيب

از  کيمبتال به هر  مارانيالزم به ب يآموزش ها

را در زماان  ياول بااردار مهين يزيانواع خونر

 شرح دهد. صيترخ نيو ح يبستر

  )ارزشيابي تکويني (  پنجم



 

   ششم

 

 

 

ان دوم دور مهين يها يزيخونر

 يباردار

را ذكار  يدوم باردار مهين يها يزيانواع خونر

 كند.

 آن را شرح دهد. صيو تشخ يانواع جفت سرراه

 انيارا ب يعالئم هشداردهنده در جفت سرراه

 كند.

را  يبا جفت سارراه ماريالزم از ب يمراقبت ها

 دهد. حيتوض

زودرس جفت(و علال  يانواع دكولمان )كندگ

 كند. انيهر كدام ب صيتشخ تيآن را با ذكر اهم

مبتال به دكولمان را ذكر  ماريالزم از ب يمراقبتها

 .دينما

 ماهين يهايزيعوارض و مشکالت همراه با خونر

 را شرح دهد. يدوم باردار

   هفتم

 

 کيوتيآمن عياختالالت ما

و  صيو عالئم ،تشخ فيرا تعر وسيدروآمنيه يپل

 .ديمان انيرا ب يپرستار يدرمان و مراقبت ها

 صيو عالئم ،تشخ فيرا تعر وسيدروآمنيگوهياول

 دينما انيرا ب يپرستار يو درمان و مراقبت ها

   هشتم

 

در  يو جراح يداخل يها يماريب

 يباردار

بار  يحاملگ ري،تاثيآن بر حاملگ ريو تاث ابتيد

 .ديرا عنوان نما ابتيد

آن  ريو تاث يدر باردار يو عروق يقلب يهايماريب

 .دينما انيب ياملگرا بر ح

و  يدر بااردار يروسايو و يعفون يها يماريب

 كند. انيب يآن را بر حاملگ ريتاث



 

   نهم

 

 

 

 

 نيجن ريپذ بيآس يها تيوضع

را شارح  ييو چند قلاو ييدو قلو جاديا يچگونگ

 دهد.

الزم از مادر باردار چند  يها و مراقبت ها آموزش

 .دينما نايرا ب مانيو بعد زا مانيقلو در زمان زا

در ماوارد  ينايخطر و عوارض مادر و جن عوامل

 دهد. حيرا توض نيجن يزودرس پرده ها يپارگ

 يزودرس پارده هاا يپارگ يصيتشخ يها تست

 را نام ببرد. ينيجن

 يپارده هاا يبا پارگ  ماريو مراقبت از ب آموزش

 دهد. حيرا توض ينيجن

   دهم

 

 

 

 

 

 ريپذ بيآس يها مانيزا

نماوده وعلال وعوامال  فيررا تع يتو ش سيد

 دهد . حيرا توض يتوش سيد جاديا

 را نام ببرد . يتوش سيانواع د

مربااو  بااه مااادر  يپرسااتار يمراقبتهااا

 را شرح دهد. يمانيزا يتوش سيد صيباردارباتشخ

 سيااز انواع د کيدرهر مانيانجام زا يروشها

 كند . انيرا ب يتوش

( )پست ترمررسيزودرس )پره ترم( ود مانيزا

 كند . فيراتعر

را شرح  ررسيزودرس ود يمانهايزا جاديعلل ا

 دهد.

از موارد  کيدرارتبا  باهر يپرستار يمراقبتها

 .ديفوق را ذكر نما



 

   يازدهم

 

 

 

 

 

  ابزار مند اي يتهاجم يمانهايزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد استفاده وعدم استفاده ازداروهاا جهات 

 (رانام ببرد.نداكشني)امانيالقاء زا

 ماانيزا يكه به منظور شروع دردها ييداروها

 كند . انيراب شودياستفاده م

ماورد اساتفاده  يعوارض استفاده از داروهاا

الزم را  يپرستار يهمراه با مراقبتها نداكشنيدرا

 دهد. حيتوض

هرنوع راشرح  بيومعا اي،مزا يوتوميز يانواع اپ

 دهد .

 يپالزم به مادر بعد از ا يمراقبتها وآموزش ها

 .ديراذكر نما يوتوميز

استفاده از ابازار  بيومعا ايموارد استفاده ،مزا

 ( را شرح دهد.ومي)فورسپس وواك

 كند . انيانجام آنرا ب ليودال فيراتعر نيسزار

الزم قبل وبعاد از انجاام  يپرستار يمراقبتها

 دهد. حيرا توض نيسزار

 نيالزم به مادر پس ازانجاام سازار يآموزشها

 راذكركند



 

   دوازدهم

 

 

 

 

 

 

د وعوارض بع يمانيانواع صدمات زا

مانيزا  

 

 

در ماادر راناام بارده  يمانيانواع صدمات زا

 وعوارض آنراشرح دهد.

رحام  يوعالئام پاارگ صي،تشاخ يبند ميتقس

 دهد. حيراتوض

 جاديبعدازا يپرستار يومراقبتها يردرمانيتداب

 دهد. حيرا توض يمانيصدمات زا

از صادمات  يريشاگيت پالزم جها يآموزشها

 را شرح دهد. يمانيزا

وانواع  في(راتعرPPH)مانيپس از زا يزيخونر

 آنرا نام ببرد.

ونحوه برخورد مناساب بااآن را PPHعوارض 

 كند . انيدرموارد لزوم ب

رانام بارده وعوامال  ينفاس يانواع هماتومها

 دهد. حيخطرمرتبط باآن راتوض

واقع بروز درم يردرمانيوتداب يصيتشخ يروشها

 هماتوم راشرح دهد.

و  يريشاگيپ ماانيبعد از زا يانواع عفونت ها

 .ديرا ذكر نما يپرستار يمراقبت ها

از  يپرستار ي،عالئم و مراقبت ها يانواع آمبول

 را شرح دهد. يمادر مبتال به آمبول



 

   سيزدهم

 

 

 

 

 

در  يميو عق ييانواع و علل نازا

 مردان و زنان

را در زناان و  ينواع نابارورو ا يميو عق ييازا

 دهد. حيمردان را توض

زنان و ماردان را  يينازا جاديعوامل موثر در ا

 كند. انيب

در  يناباارور صيالزم جهت تشخ يها شيآزما

 زن و مرد را شرح دهد.

از زن و مرد ناباارور  يروان يروح يها تيحما

 دهد. حيرا توض

 )زناان ويدر اناواع نابارور يدرماان ريتداب

 كند انيمردان(ب

    

    

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 پرستاری 5دانشجویان ترم  گروه فراگير :                پرستاری در اختالالت سالمت مادران    عنوان درس :

 امیری دلویی نام استاد :                                                              0411-0410اولنيمسال 

 1بهداشت مادران  :  پيشنياز                                                                                                    5/1          تعداد واحد :

 شرح درس: 

در مراح  م ملت      یریپ    بیآس   یه  ا تی  و م قع یع  یطب ری  ش  امم م   ارد   درس ک    نی  ا

دهد ک  با حض ر فع ا  در  یباشد ب  دانشج  فرصت م ی(مییو مشکم نازا مانیاز زا مان،بعدی،زای)حام گیبارور

 یها تیعو شناخت خان اده در م ق یبررس یالزم را برا یها ییملت   خدمات،ت انا یو عرص  ها یآم زش نظر

و آم خت   دیآنها کسب نما یمشکالت بالفعم و بالق ه سالمت یب  خص ص مادر و ن زاد در معرض خطر برا یاتیح

 نی خ ان اده ب ا ا قی ملت   جه ت تطب یبحران یها تیب  م قع در م قع یپرستار ریخ د را با انجام تداب یها

 .ردیها ب  کار گ تیم قع
 :يهدف كل

 ج ادیو ا یدر مراحم ملت   بارور ریپ  بیآس یها تیو م قع یعیطب ری  با م ارد یپرستار انیدانشج  ییآشنا

افراد خ ان اده در انتظ ار فرزن د  یو اجتماع یروان یها ،مسائم و مشکالت جسم ازیب  منظ ر شناخت ن ییت انا

از ع  ارض در م  رد  یریشگیدر پ شآم ز تیدر م رد اهم یبلص ص مادر و ن زاد در معرض خطر و کسب آگاه

 مادر و ن زاد یریپ  بیآس
 : ژهياهداف و

 میوخ  یه ا ر،اس تفرا یپ  بیآس  ی،ب اردار یریپ   بیم ارد آس ای یعیطب ریبا م ارد   انیدانشج  ییآشنا

 یه ا یم اریک،بی تیآمن عیما ،اختالالتیدوران باردار یها یزی،خ نریاختالالت فشار خ ن در باردار ،یحام گ

 ریپ   بیآس  یها مانی،زایحام گ رآن ب ریو تاث ابتید ،ینی دد آندوکر ،اختالالتیدر باردار یو جراح یداخ 

 مان،یو ع ارض بعد از زا یمانیزا ،صدماتیابزارمند و تهاجم یها مانی،زا
 :روش تدريس  

 ( یتفکر انتقاد تیسازمان دهنده ،پرسش وپاسخ جهت تق  شی) پیسلنران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 

 

  : دانشجو روش ارزشيابي

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 انالين كالس حضور در  2

 4 امتحان ميان ترم 3

 12 امتحان پايان ترم 4

   

 

 منابع مطالعه : 

 

 0931  نگر ،چاپ ششم بهداشت مادران و ن زادان.جامع یمحم د.پرستار یاریاله ،بجت یرباب ،دشت یکاشان یغمیض-0

 –چاپ او  تهران -گ  یجعفرب می،مریزاده ،کجا  خدا مراد یتق بایمادران ون زادان ترجم  دکتر ز یپرستار-ایگ  ر فریل- 2

 0932 عیرف ش یاند

 0930.چاپ او  یع  م پزشک یمرکز یبهداشت مادران و ن زادان .ناشر بشر ی.پرستاریاحمد ع  ین قاب یترا،اسدیم یذوالفقار-9

 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف ام ر کالس ها و امتحانات برگزار خ اهد گردید. برنام  همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خ اهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنام  کالسی اعالم شده از طرف ام ر کالس ها و امتحانات در 


