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 آزاد اسالمی تهرانعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 علوم پزشکی/گروه پرستاریدانشکده 

 پرستاری  رشته

 اختالالت سالمت مادر و نوزاد :مجازی طرح درس

 کارشناسی مقطع تحصیلی:

 - کارآموزی       - کارگاهی    - عملی       2 نظری        2 :تعداد واحد

                 1399-1400اول  نیمسال تحصیلی:     شیالن عزیزی مدرس نام

 :تاریخ اتمام                    27/6/1400اریخ شروع: ت

 18-20سه شنبه ساعت  ساعت برگزاری کالس:روز/ 

 

 

 

 

افراد خانواده در انتظار فرزند به  یو اجتماع یروان ،یمسائل و مشکالت جسم ازها،یشناخت ن یدر دانشجو برا ییتوانا جادیا هدف کلی:

در مادر و نوزاد  یریپذ بیاز عوارض در موارد آس یریشگیآموزش در پ تیدر مورد اهم یخصوص مادر و نوزاد در معرض خطر کسب آگاه

در  قیتحق ،یانتقاد بر تفکر یمبتن یپرستار ندیکاربرد فرا یخواهد بود برا یا هیپا یپرستار یها و اصول علم یها، تئور هیبر نظر دیتاک

 .ریپذ بیآس یاز مادران و خانواده ها یمراقبت بهداشت
 

 

 

 

 

 

بعد از  مان،یزا ،ی)باردار یدر مراحل مختلف بارور یریپذ بیآس یها تیو موقع یعیرطبیشامل موارد غ یواحد درس نیاشرح درس: 

مختلف خدمات،  یو عرصه ها یشود با حضور فعال در آموزش نظر یباشد. به دانشجو فرصت داده م ی( میینوزادان و مشکل نازا مان،یزا

و  دیبه خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر کسب نما یبحران یها تیخانواده در موقع شناختو  یبررس یالزم را برا یها ییتوانا

 خاص را انجام دهد. یها تیبر شواهد در موقع یمبتن یپرستار ریداده، تداب صیمشکالت بالفعل و بالقوه سالمت آن ها را تشخ
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شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه

نام 

 مدرس
 روش آموزش رفتاریاهداف 

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(

نحوه 

ارزشیابی 

 جلسه

و مهلت یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول
معرفی درس، ارائه طرح 

 سدر

شیالن 

 عزیزی
- 

 
 آنالین ¤

 اسالید -  - 

 

 دوم
 در  پرخطر یها تیوضع

 پری)فشارخون ،هایباردار

 و...( سیامز

شیالن 

 عزیزی

 

عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در  باشد قادر دانشجو .1

 شرحدرصد خطا  5استفراغ بدخیم بارداری را بدون استفاده از جزوه با 

 دهد .

عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در  باشد قادر دانشجو .2

 دهد . شرحدرصد خطا  5بارداری را بدون استفاده از جزوه با  فشارخون

 تکوینی آنالین

 پرسش کالسی ¤

 یک هفته  ¤

 بیست و پنج صدم ¤

 اسالید

 آموزشی ویدئو

 سوم
دوران  یهایزیخونر

 مول -)سقطیباردار

 (هیداتیفورم

شیالن 

 عزیزی

عوامل موثر، عالئمم، اقمدامات درممانی و مراقبتمی در  باشد قادر دانشجو .1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  سقط را

عوامل موثر، عالئمم، اقمدامات درممانی و مراقبتمی در  باشد قادر دانشجو .2

 شرح دهد درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را مول هیداتیفورم

 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 مچهار

دوران  یهایزیخونر

جفت -)دکلمانیباردار

 یزیخونر ریو ساسرراهی 

 ها(

شیالن 

 عزیزی

عوامل موثر، عالئمم، اقمدامات درممانی و مراقبتمی در  باشد قادر دانشجو .1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را دکلمان جفت

عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در  باشد قادر دانشجو .2

 شرح دهد درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  جفت سرراهی

 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 اختالالت مایع امنیوتیک مپنج

شیالن 

 عزیزی

عوامل موثر، عالئمم، اقمدامات درممانی و مراقبتمی در  باشد قادر دانشجو .1

شمرح درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را اختالالت مایع امنیوتیک

 دهد .
 تکوینی آنالین

 پرسش کالسی ¤

 یک هفته  ¤

 بیست و پنج صدم ¤

 اسالید

 آموزشیویدئو 

 مشش
بیماریهای قلبی عروقی 

 در بارداری

شیالن 

 عزیزی

عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در  باشد قادر دانشجو.1

درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را بیماری های قلبی عروقی بارداری
 تکوینی آنالین

 اسالید 

ویدئو 
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 آموزشی شرح دهد .

 هفتم
ها در انواع کم خونی 

 بارداری

شیالن 

 عزیزی

انواع عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را کم خونی های بارداری
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 هشتم
بیماری های داخلی 

 جراحی در بارداری

شیالن 

 عزیزی

بروز و  عوامل موثر، عالئم، اقدامات درمانی و مراقبتی در باشد قادر دانشجو.1

 5بدون استفاده از جزوه با  را داخلی جراحی در بارداریشدت بیماریهای 

 شرح دهد .درصد خطا 
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 نهم
 – بارداری چند قلو

 ناسازگاری های خونی

شیالن 

 عزیزی

 را بارداری چند قلومراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 

ناسازگاری های مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.2

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را خونی

 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 دهم
مرگ داخل  -زجرجنین

 رحمی جنین

شیالن 

 عزیزی

بدون  را زجرجنینمراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5استفاده از جزوه با 

مرگ داخل رحمی مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.2

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را جنین

 تکوینی آنالین

 پرسش کالسی ¤

 یک هفته  ¤

 بیست و پنج صدم ¤

 اسالید

 ویدئو آموزشی

 یازدهم
زایمان  –زایمان سریع 

 سخت

شیالن 

 عزیزی

 رازایمان سریع مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 

بدون  را زایمان سختمراقبت های الزم و عوامل خطر  باشد قادر دانشجو.2

 شرح دهد .درصد خطا  5استفاده از جزوه با 

 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 نوزاد آسیب پذیر دوازدهم
شیالن 

 عزیزی

 را نوزاد آسیب پذیرمراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 صدمات زایمانی سیزدهم
شیالن 

 عزیزی

 را صدمات زایمانیمراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 چهاردهم
زایمان  –زایمان زودرس 

 زایمان با ابزار -دیررس 

شیالن 

 عزیزی

 رازایمان زودرس مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 .شرح دهد درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 

 رازایمان دیررس مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.2

 تکوینی آنالین

 پرسش کالسی ¤

 یک هفته  ¤

 بیست و پنج صدم ¤

 اسالید

 ویدئو آموزشی



4 
 

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 

 را زایمان با ابزارمراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.3

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با 

 پانزدهم
اختالالت همولتیک در 

 نوزاد
شیالن 

 عزیزی

اختالالت همولتیک مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را در نوزاد
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 عوارض پس از زایمان شانزدهم
شیالن 

 عزیزی

عوارض پس از مراقبت های الزم و عوامل خطر در  باشد قادر دانشجو.1

 شرح دهد .درصد خطا  5بدون استفاده از جزوه با  را زایمان
 تکوینی آنالین

 اسالید 

 ویدئو آموزشی

 نازائی همهفد

شیالن 

 عزیزی

بدون استفاده از  را نازائیمراقبت های الزم در علل و  باشد قادر دانشجو.1

 تکوینی آنالین شرح دهد .درصد خطا  5جزوه با 

 پرسش کالسی ¤

 یک هفته  ¤

 بیست و پنج صدم ¤

 اسالید

 ویدئو آموزشی

 

 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول
معرفی درس، ارائه طرح 

 سدر

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

  زهیصالح 

 آشنایی دانشجو با شرح درس و هدف کلی درس

 آشنایی دانشجو با اجزای مختلف درس ارائه شده در طرح درس

  دوم

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 و...( سیامز پری)فشارخون ،هایباردار در  پرخطر یها تیوضعآشنایی دانشجو با 
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 صالح زهی 

 سوم
دوران  یهایزیخونر

 مول( -)سقطیباردار

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 مول( -)سقطیدوران باردار یهایزیخونرآشنایی دانشجو با 

 چهارم

دوران  یهایزیخونر

جفت -)دکلمانیباردار

 یزیخونر ریو ساسرراهی 

 ها(

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 ها( یزیخونر ریو ساجفت سرراهی -)دکلمانیدوران باردار یهایزیخونرآشنایی دانشجو با 

 اختالالت مایع امنیوتیک پنجم

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 اختالالت مایع امنیوتیکآشنایی دانشجو با 

 ششم
بیماریهای قلبی عروقی در 

 بارداری

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 بیماریهای قلبی عروقی در بارداریآشنایی دانشجو با 

 هفتم
انواع کم خونی ها در 

 بارداری

 لیفر 

 لودرمیلک 
 انواع کم خونی ها در بارداریآشنایی دانشجو با 
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 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 هشتم
بیماری های داخلی 

 جراحی در بارداری

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 بیماری های داخلی جراحی در بارداریآشنایی دانشجو با 

 نهم
 – بارداری چند قلو

 ناسازگاری های خونی

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 ناسازگاری های خونی – ارداری چند قلوآشنایی دانشجو با 

 دهم
مرگ داخل  -زجرجنین

 رحمی جنین

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 مرگ داخل رحمی جنین -زجرجنینآشنایی دانشجو با 

 یازدهم
زایمان  –زایمان سریع 

 سخت

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

  زهیصالح 

 زایمان سخت –زایمان سریع آشنایی دانشجو با 

 نوزاد آسیب پذیرآشنایی دانشجو با  لیفر  نوزاد آسیب پذیر دوازدهم
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 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 صدمات زایمانی سیزدهم

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 صدمات زایمانیآشنایی دانشجو با 

 چهاردهم
زایمان  –زایمان زودرس 

 زایمان با ابزار -دیررس 

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 زایمان با ابزار -زایمان دیررس  –زایمان زودرس آشنایی دانشجو با 

 پانزدهم
اختالالت همولتیک در 

 نوزاد

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 اختالالت همولتیک در نوزادآشنایی دانشجو با 

 از زایمان عوارض پس شانزدهم

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 عوارض پس از زایمانآشنایی دانشجو با 
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 نازائی هفدهم

 لیفر 

 لودرمیلک 

 ذوالفقاری 

 صالح زهی 

 نازائیآشنایی دانشجو با 

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود(تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده مینین استراتژی مدرس در نمره دهی به چدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

5 

  Summativeارزیابی های 
15 

 20 مجموع

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

    ،جدیدترین چاپ.ذوالفقاری م، اسدی نوقابی ا ع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، نشر سالمی 

  .جدیدترین چاپ.پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، انتشارات گلبان، صالح زهی ه، خجسته ف 

  مادران. تهران، نشر چارسوی هنر. پزشکی، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره سالمتراهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان، به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  جدیدترین چاپ.لودرمیلکپرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ، 

  جدیدترین چاپ.لیفرپرستاری مادران و نوزادان ، 

 .نشریات فارسی و التین با محوریت مادران، بارداری، نوزادان 



9 
 

 

 

 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید. قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


