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، Power point، توضیح اساليدھاي تھیه شده با نرم افزار )گاھي پرسش و پاسخ با دانشجويان(سخنراني :روش تدریس
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  مطالعه و مشاركت فعال، ارائه كنفرانس و مطالب جديد مربوط به مباحث درسي -1
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  13   96  - 97سال تحصیلی          اولل  نیمسا ....)1(پرستاري مادران و نوزادان .....جدول زمانبندي درس

  رئوس مطالب  روز   تاریخ  ردیف

 یک شنبه    26/6/96  1

  

  خانواده انواع و ساختار  و نوزادان ، اهداف بهداشت مادر و نوزدان کودك ، انمادرپرستاري در بهداشت  یندفرا

  .تعریف سالمت و سالمت زن و نظر اسالم نسبت به سالمت زن نقش زن در جامعه 

 دستگاه ژنیتال خارجی و داخلی ،  بخش هاي مختلف سرویکس  و اثر هورمون استروژن و پروژسترون روي آن  یک شنبه  2/7/96  2

بخش هاي مختلف رحم و ارتباطات آناتومیکی آن را با اعضا ء مجاور ، لیگمانهاي رحمی و اتصاالت آنها ، قسمت هاي مختلف لوله 

سیکل تناسلی مونث را به تفکیک سیکل تخمدانی و رحمی و چگونگی بلوغ تخمک واسپرم ، ترشح استروژن و تخمدان و تخمدان 

  .پروژسترون ، تخمک گذاري قاعدگی  

مفاهیم اولیه،بلوغ،دیسمنوره،سندرم پیش از قاعدگی، خونریزي غیر طبیعی،یائسگی، عوامل موثر بر یائسگی وعوارض آن و و تدابیر  یک شنبه    9/7/96  3

  پرستاري این دوران

دوره هاي زندگی جنینی،عوامل موثر بر رشد جنین،گردش خون  ، بند ناف، مایع آمنیوتیک، پرده هاي جنینی،لقاح،تشکیل جفت یک شنبه    16/7/96  4

  جنین

  .باداری، تعریف واژه ھا ،عالیم و نشانھ ھا، محاسبھ تاریخ احتمالی،تغییرات جسمی دوران بارداری یک شنبه    23/7/96  5

  بارداريادامه تغییرات جسمی دوران بارداري، تغیرات روحی و روانی دوران  یک شنبه    30/7/96  6

  چگونگی مراقبت از خود ،تغذیه وعالئم خطرناك دوران بارداري یک شنبه    7/8/96  7

  واکسیناسیون،ورزش وناراحتی هاي جزئی دوران بارداري یک شنبه    14/8/96  8

  مانیتورینگ داخلی وخارجی( روشهاي بررسی سالمت جنین شامل یک شنبه    21/8/96  9



NST,OCT,CVS. FBP  و  موارد استفاده ان  

  امتحان میان ترم                                                         یک شنبه  28/8/96  10

  

  قوانین مربوط به انتقال صفات ارثی ،  اختالت کروموزومی و اختالت ژنی  شنبهیک  5/9/1396  11

  نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم ختالالت زنتیکی در دوران بارداري، 

  .روشهاي مشاوره ژنتیک و تنظیم خانواده در رابطه با خانواده آسیب پذیر و نقش پرستار درآن 

  

  اندازه گیري اقطار لگنیآناتومی سر جنینی و اقطار آن ،  آناتومی لگنی و روشهاي  :عوامل موثر بر زایمان طبیعی  یکشنبه  12/9/1396  12

   قرار یا ,  presentationنمایش یا , lieیا  قواره) ( attitude,تعاریف مربوط به وضعیت جنینی شامل وضع

poison  یا  ایستگاهstation  آنگاژمان.  

13  

14  

19/9/1396  

  

 شنبهیک

12-8  

  

  

مشخصات ,زایمان حقیقی و کاذب ,عالئم زایمان زایمان مانورهاي لئوپولد ،اهداف و نحوه انجام آنها، تئوریهاي مربوط به شروع

  چرخش خارجی و خروج , اکستانسیون , چرخش داخلی,فلکسیون,انقباضات رحم ، مکانیسم زایمان نزول

  هدف از انجام معاینه ،سوم و چهارم و مراقبت هاي مربوط به هر مرحله,دوم,مراحل زایمان شامل مرحله اول

  .آموزشهاي الزم به مدد جو و  مرا قبتهاي فوري بعد از زایمان،افاسمان,شامل دیالتاسیون واژینال و واژه هاي مربوط

15  

16  

  شنبهیک  26/9/1396

12-8  

  

  زایمان فیزیولوژیک

  مادر،پدر،خواهران(تغیرات فیزیکی و فیزیولوژیکی دوران نفاس ، غم و اندوه بعد از زایمان، سازگاري خانواده

  نظر اسالم نسبت به بهداشت دوره نفاس و احکام شرعی مربوطه. با تولد نوزاد) و برادران

17  

18  

  شنبهیک  3/10/1396

12-8  

  و مزایا و معایب هر روش) دارویی ، غیر دارویی ( علل دردهاي زایمان و روشهاي کاهش درد 

  شیردهی به نوزاد

  

19  

20  

10/10/1396  

10/10/1396  

  شنبهیک 

12-8  

                              اهمیت ،   خانواده  تنظیم جمعیت شناسی         

ه، نظر اسالم نسبت به تنظیم خانواده و روشهاي تایید شده پیشگیري از بارداري در اسالم، انواع روشهاي خانواد  تنظیم  واهداف

  .پیشگیري از بارداري، روشهاي پیشگیري از بارداري طبیعی

  

21  

22  

  شنبهیک   17/10/1396

12-8  

  هورمونهاي خوراکی، تزریقی، کپسولهاي کاشتنی،( روشهاي هورمونی : روشهاي موقت پیشگیري از بارداري 

  )روشهاي اورژانس پیشگیري از بارداري

  لوله بستن مردان، لوله بستن زنان( روشهاي دائمی پیشگیري از بارداري
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