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 بهداشت مادر و نوزاد جدول زمانبندی درس پرستاری  

   ۱۳۹۹-۱۴۰۰سال تحصيلی          اول نيمسال     

 شناوامی ب دزیاماژی دسرگاه وواسعی یا ب پسراا  ۳۰/۶/۹۹ جعسه ابل 

 وکامل ج ر ب اعاال مرباطه ردمب وکامل جودن  - وقسد  وخ  -مراول مقاح ۳۱/۶/۹۹ جعسه دبا

 بظایف مایع شموداا ببوم ناف   –گرد  خاا جودن  ۶/۷/۹۹ جعسه ساا 

 ا جعسه چ ار
۷/۷/۹۹ 

رب  محاسبه  - وعریف باژه ها وشخدص وامعگی ) ع ه  اوراال  رضی بفطعی( 

 واریخ یایااا بطال بارداری

 وغددرات  دزیاماژیک دبراا بارداری ۱۳/۷/۹۹ جعسه پوج 

 جعسه دش  
۱۴/۷/۹۹ 

ناراوری های    -مرافبر ای دبراا بارداری - وامعگی وکامل ب بظایف مادری در 

 وغددرات رژی  غذایی  -جزهی دبراا بارداری

 ادامه مباوث جعسه ی فبل   ۲۰/۷/۹۹ جعسه ه ر 

 ربد ای بررسی س مر جودن -بری  بامگای وو سی در بارداری -باکسدواسداا ۲۱/۷/۹۹ جعسه هشر  

 وغذیه ی دبراا بارداری  - مشابره ژنردکیژنردک ب  ۲۸/۷/۹۹ جعسه ن   ب ده   

جعسه یایده   

 ۵/۸/۹۹ بدبایده   

 شناوامی سر جودن وعریف بضع فااره فرار ناایش بشنگاژماا ب    

 -نحاه پعایارری -افطار مگن  -انااع مگن

جعسه سدزده  ب  

 چ ارده    

 ع ه )وقدقی بکاذب( بمراول یایااا وئاری ای مرباط به یایااا،  -مکاندس  یایااا ۱۲/۸/۹۹

جعسه پانزده  ب  

 دانزده  

ربد ای کاهش   -وغددرات  دزیاماژیک ودن یایااا بمرافبر ای پرسراری مرباطه ۱۹/۸/۹۹

 درد 

دبره نقاهر بوغددرات  دزیاماژیک   -ربد ای مخرعف کاهش دردغدر داربیی بداربیی  ۲۶/۸/۹۹ جعسه ه مه  

 بمرافبر ای پرسراری مرباطه بعم ای یایااا 

 نایاد طبدعی ب مشخصات  دزیاماژیک نایاد ۳/۹/۹۹ جعسه هدجمه 

 وغذیه با ددر مادر   -معایوات، ر عکس ا، مرافبر ای نایاد در اواق یایااا ببعم ای شا  ۱۰/۹/۹۹ جعسه نایده 

 ووظد  خانااده ۱۷/۹/۹۹ جعسه بدسر  

 امرحاا پایاا ورا ۲/۱۱/۹۹ جعسه بدسر ب یک 
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