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دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان
معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
نیمسال تحصیلی 99-99

دفتر مطالعه و توسعه آموزش پزشکی
نام و نام خانوادگی استاد:

فاطمه رضائی

جدول  -1شناسنامه درس هاي دوره مامایی

شناسنامه درس هاي دوره مامایی
نام درس
دروس پيش نياز
نوع درس
تعداد واحد و
ساعت آموزشی

هدف هاي كلی:

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
داروشناسی ،فرآیند آموزش بیمار
نظري
 2/5واحد
 34ساعت
هدف این دس انتقال دانش ،نگرش و مهارت های الزم به دانشجو نسبت به بهبود سالمت مادران و نوزادان با رویکرد خانواده محور در راستای تامین سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی
از لقاح تا کهنسالی است.
همچنین آموزش برای پذیرش نقش مادری و پذیرش نقش مادری و پیشگیری از عوامل تاثیرگذار مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزند است.

شرح درس (در

این درس بر پی ریزی یک جامعه سالم مبتنی بر موازین اسالم استوار است .بر این اساس مفاهیم بهداشت مادران و نوزادان ،قلمرو فعالیت مادر و کودک ،سالمت زن به عنوان یک اولویت در

يك پاراگراف)

ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه با توجه به استراتژیهای سازمان جهانی بهداشت ،اهمیت آموزش در تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و پیشگیری از مشکالت موجود در دوره های
بلوغ  ،بارداری ،زایمان و یائسگی شرح داده می شوند .این درس با حضور فعاالنه دانشجویان در حیطه های آموزش نظری و عملی و آشنایی با مراحل طبیعی زندگی مادر و نوزاد به آنها فرصت
می دهد تا توانایی های الزم را برای ارزیابی سالمت مادر ،جنین و نوزاد و به طور کلی خانواده در انتظار فرزند و تشخیص مسائل و مشکالت آنها کسب نماید و در موقعیت های مختلف آموخته
های خود را برای انجام تدابیر پرستاری به کار گیرند.

محتواي ضروري

 مفاهيم كلی بهداشت مادران و نوزادان

آناتومی و فيزیولوژي دستگاه تناسلی زن

 مراحل بلوغ و یائسگی

مشاوره ژنتيك

 انواع شایع بيماریهاي كروموزومی

مراحل تشکيل جنين و جفت و اجزا حاملگی

 روشهاي تشخيص حاملگی و تغييرات فيزیولوژیك دوران بارداري

ناراحتی هاي جزیی دوران بارداري

 مراقبتهاي پره ناتال

دوره پس از زایمان و تغيرات دستگاههاي مختلف پس از زایمان

 روشهاي بررسی سالمت جنين

مراقبت از نوزاد

 روشهاي تسکين دارویی و غير دارویی درد زایمان

روشهاي تنظيم خانواده

 نوزاد طبيعی

شيوه ارزشيابی

حضور منظم در کالس و شرکت فعال در مباحث درسی – پرسش و پاسخ در هر جلسه -شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم و کسب حداقل نمره

دانشجو
منابع آموزشی

1- -Burroughs,A,& Leifer,G. Maternity nursing. An introductory text. Last edition
2- Dickason EJ, Silvman BL, Kaplan J.Maternal infant nursing care .last edition: mosby
3- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition
-3
-5
-6
-7
-8

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (بر اساس لیفر و لودرمیلک) تالیف مریم کرمی
درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر ترجمه مهناز سنجری
بارداری و زایمان ویلیامز
پرستاری نوزادان مارلو
نوزادان نلسون

مرجع آزمون

** منابع ذكر شده

توضيحات

……

*جدول  -2ضرورت سنجی عناوین مباحث
ترتيب

كاربرد

عنوان مبحث

اهميت موضوع (اصلی و ضروري  :مطالبی كه دانش آموخته مامایی باید بداند).

آموزش كالسی
پایه

1

مفاهيم كلی بهداشت مادران و نوزادان

×

2

آناتومی و فيزیولوژي دستگاه تناسلی زنان مردان

×

4

مراحل بلوغ و یائسگی

3

انواع شایع بيماریهاي كروموزومی

5

روشهاي تشخيص حاملگی و تغييرات فيزیولوژیكك ×

بالينی

-5مطالبي كه
بايد بداند و
بتواند به
كار ببندد.

6

دوره پس از زایمان و تغيرات دستگاههاي مختلكف

-4مطالب اصلي و
ضروري كه بايد
بداند.

-3براي يادگيري
مطالب اصلي
ضروري است.

 -2براي
يادگيري مطالب
اصلي كمك كننده
است.

×
×
×
×

×
×

دوران بارداري
مراقبتهككككككككاي پككككككككره ناتككككككككال

حداقل زمان مورد نياز

×

×

-1آگاهي در حد
آشنايي كافي
است.

آموزش

آموزش

نظري

عملی

(ساعت)

(ساعت)

ترتيب

كاربرد

عنوان مبحث

اهميت موضوع (اصلی و ضروري  :مطالبی كه دانش آموخته مامایی باید بداند).

آموزش كالسی
پایه

بالينی

-5مطالبي كه
بايد بداند و
بتواند به
كار ببندد.

-4مطالب اصلي و
ضروري كه بايد
بداند.

پس از زایمان

7

شير مادر و تغذیه كمکی

8

روشككككهاي بررسككككی سككككالمت جنككككين

×

×
×

×

مراقبت از نوزاد

9

روشهاي تسکين دارویی و غير دارویی درد زایمان

×

×

11

مراقبت هاي ضروري از نوزاد طبيعی

×

×

×

×

11

روشهاي تنظيم خانواده

حداقل زمان مورد نياز

-3براي يادگيري
مطالب اصلي
ضروري است.

 -2براي
يادگيري مطالب
اصلي كمك كننده
است.

-1آگاهي در حد
آشنايي كافي
است.

آموزش

آموزش

نظري

عملی

(ساعت)

(ساعت)

