بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت
مادر و نوزاد

رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
پيوسته پرستاری

مشخصه درس:
زمان پایان ترم:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

تاریخ امتحان پایان ترم:

تعداد واحد:
واحد نظری

 2تعداد دانشجو:

مدرس :دهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حيطه

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

-

شناختی

1

آشنایی با عوارض ناشی از
استفراغهای
و استفراغهای بدخيم حاملگی و
بدخيم
مسموميتهای دوران بارداری
مسموميتهای
دوران حاملگی

-

عوامل خطرساز بارداری را ليست کند.
ویژگيهای استفراغهای بدخيم دوران بارداری را توضيح دهد.
عالئم بالينی مربوطه را توضيح دهد.
روشهای تشخيص مربوطه را ليست کند.
درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد.
اختالالت فشارخون در دوران بارداری را طبقه بندی کند.
 PIHرادر یک خط توضيح دهد.
انواع اختالالت فشارخون را به تفکيک در یک خط توضيح دهد.
ریسک فاکتورهای پره اکالمپسی را ليست کند.
عالئم پره اکالمپسی را ليست کند.زودرسترین و مهمترین معيار تشخيصی پره
اکالمپسی را تعریف کند.
پاتوژنز و فيزیو پاتولوژی پره اکالمپسی را توضيح دهد.
عوارض پره اکالمپسی مادر را ليست و به تفکيک توضيح دهد.
سندرم هلپ را توضيح دهد.
معيار های افتراق پره اکالمپسی شدید و خفيف را توضيح دهد.
شرایطی که منجر به بستری بيمار در بيمارستان ميشود را ليست کند.
مراقبتهای پرستاری در پره اکالمپسی
را توضيح دهد.
اندیکاسيون زایمان در پره اکالمپسی را ليست کند.
اکالمپسی را توضيح دهد.
اکالمپسی و پره اکالمپسی را با هم مقایسه کند.
عوارض اکالمپسی را ليست کند.
درمان و مراقبتهای پرستاری اکالمپسی را توضيح دهد.
شرایط و نحوه استفاده از سولفات منيزیم را توضيح دهد.
عالئم خطر مسموميت با سولفات منيزیم را برشمارد (.حداقل سه مورد)
شرایط ختم حاملگی درپره اکالمپسی و اکالمپسی را توضيح دهد.

سخنرانی ،بحث در
مورد مطالب
تدریس شده و
پرسش وپاسخ و
اسالیدآموزشی

تاپ-ویدیو
لپ
پروزکتور -وایت
برد و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع

رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
پيوسته پرستاری
زمان پایان ترم:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس :دهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

شرح درس  :در درس مفاهيم پرستاری سعی بر این است که مفاهيم مختلف ازجمله بيماری و سالمتی ،فرآیند پرستاری ،درد و مدیریت درد ،سالمندی ،مراقبت پایان عمر ،ناتوانی و توانبخشی ،بيماری مزمن ،
تنش و سازگاری و عفونت بيمارستانی برای دانشجویان قابل فهم گردد.
رسانه آموزشي
روش ارائه درس
حيطه
اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:
هدف کلی
رئوس مطالب
جلسه

شناختی

2و3و4

 خونریزیهایدوران
بارداری و
توجهات
پرستاری

آشنایی با انواع
خونریزیها در نيمه
اول و دوم بارداری و
تشخيص و عالئم و
درمان و مراقبتهای
پرستاری مربوطه.

سقط را در یک خط توضيح دهد.انواع سقط را بر شمارد.
ویژگيهای انواع سقط را به تفکيک توضيح دهد.
علل مادری و جنينی ایجاد سقط را برشمارد.سرکالژکردن رحم را توضيح دهد.مراقبتهای پرستاری در سقط را توضيح دهد.مول هيداتيفرم را توضيح دهد.
علل ایجاد مول هيداتيفرم را توضيح دهد.
عالئم بالينی مول هيداتيفرم را توضيح دهد.
 درمان و مراقبتهای پرستاری در مول هيداتيفرم را توضيح دهد. -حاملگی خارج رحمی را در یک خط توضيح دهد.شایعنرین محل ایجاد حاملگی خارج رحمی را بيان کند.
 علل و عالئم وروشهای تشخيص حاملگی خارج رحمی را برشمارد.درمان و مراقبتهای پرستاری در حاملگی خارج رحمی را توضيح دهد.
 خونریزیهای نيمه اول و دوم حاملگی را دسته بندی کند.جفت سرراهی را در یک خط توضيح دهد.
 انواع جفت سرراهی را نام ببرد.عالئم و راههای تشخيص جفت سرراهی را ليست کند.
 درمان و مراقبتهای پرستاری در جفت سر راهی را توضيح دهد. جداشدن زودرس جفت را تعریف کند.پاتوفيزیولوژی جداشدن زودرس جفت را توضيح دهد.
 رحم کوورالیر را در یک خط توضيح دهد. عوامل مستعد کننده جداشدن زودرس جفت رابرشمارد.تشخيص و درمان جداشدن زودرس جفت را را توضيح دهد.
 مراقبتهای پرستاری جداشدن زودرس جفت رابراساس اولویت بيان کند. اندیکاسيون سزارین در جداشدن زودرس جفت را برشمارد. عوارض کنده شدن جفت را برشمارد. پارگی رحم را در یک خط توضيح دهد. عوامل مستعد کننده پارگی رحمرا ليست کند. -راهای تشخيص و درمان پارگی رحم را توضيح دهد.

سخنرانی ،بحث در
مورد مطالب تدریس
شده و پرسش
وپاسخ وپاسخ و فيلم
و اسالیدآموزشی.

تاپ-ویدیو
لپ
پروزکتور -وایت برد
و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس
مطالب

هدف کلی

رشته /مقطع تحصيلي
کارشناسی پيوسته پرستاری

 :سال تحصيلی /ترم:

زمان پایان ترم:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:
حيطه

روش
ارائه درس

رسانه
آموزشي

شرح دهد.
مشکالت کليوی در بارداری و تاثير آن بر حاملگی و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را
شرح دهد.
اختالالت تيرویئد در بارداری و تاثير آن بر حاملگی وعالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را
شرح دهد.
 اختالالت پاراتيرویيد در بارداری و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را شرح دهد. پرکاری و کم کاری غده آدرنال در بارداری و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را شرح دهد. آپاندیسيت حاد در بارداری و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را شرح دهد. کوله سيستيت حاد در بارداری و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را شرح دهد. -شکم حاد و تروما در بارداری و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را شرح دهد.

شناختی

5و6و
7

-

بيمار
یهای
داخلی
و
جراح
ی در
دوران
باردار
ی

آشنایی
با انواع
بيماریهای داخلی
و جراحی در
دوران بارداری
و راهای
تشخيص و
درمان و عالئم و
مراقبتهای
پرستاری
مربوطه.

بيماریهای قلبی و عروقی در بارداری و تاثير آن بر حاملگی را توضيح دهد.
درجات مختلف بيماری قلبی و تاثيراتش روی حاملگی را توضيح دهد..
دیابت و تاثير آن بر حاملگی را توضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری در خصوص مصرف انسولين قبل و بعد از زایمان را توضيح دهد.
نقش آسم بر حاملگی را توضيح دهد.
تاثير مسموميت با منو اکسيد کربن در حاملگی را توضيح دهد.
عالئم ترومبو آمبولی ریوی و درمان در حاملگی را توضيح دهد.
عالئم زخم پپتيک و مراقبتهای پرستاری موثر بر آن را برشمارد.
انواع آنمی دوران حاملگی را دسته بندی کند.
عالئم و پيشگيری و درمان و مراقبتهای پرستاری آنمی فقر آهن را توضيح دهد.
عالئم و پيشگيری و درمان و مراقبتهای پرستاری آنمی کمبود اسيد فوليک را توضيح دهد.
عالئم سيکل سل و ممنوعيات دارویی و اختتام حاملگی را برشمارد.
نقش تاالسمی در حاملگی زن باردار توضيح دهد.
نقش صرع و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سکته مغزی و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش تيفوئيد و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش توکسوپالسموز و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سرخجه و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سرخک و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش آبله مرغان و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
بيماریهای عفونی در بارداری و تاثير آن بر حاملگی و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری در دوران حاملگی را

سخنرانی
،بحث در
مورد
مطالب
تدریس
شده و
پرسش
وپاسخ
وپاسخ و
فيلم و
اسالیدآموز
شی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد
و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه
5و6و7

-

رئوس مطالب

هدف کلی

دنباله بيماریهای
داخلی و جراحی
در دوران
بارداری

آشنایی با
بيماریهای
انواع
داخلی و جراحی در
دوران بارداری و
راهای تشخيص و
درمان و عالئم و
مراقبتهای پرستاری
مربوطه

زمان پایان ترم:

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:
کند.
کند.
-

حيطه

نقش اوریون و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش مخملک و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سل و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش ایدز و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
 نقش تریکومونيازیس و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.نقش هرپس ویروس تيپ  2و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان
نقش انواع هپاتيت ویروسی و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان
نقش آنفلونزا وعالئم و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش ماالریا و عالئم ودرمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سيفليس و عالئم ودرمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سوزاک و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
در دوران حاملگی بيان کند.

شناختی

عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

رشته /مقطع تحصيلي
کارشناسی پيوسته پرستاری

 :سال تحصيلی /ترم:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

سخنرانی ،بحث در
مورد مطالب تدریس
شده و پرسش وپاسخ
وپاسخ و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-ویدیو
پروزکتور -وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

رشته /مقطع تحصيلي
کارشناسی پيوسته پرستاری
زمان پایان ترم:

 :سال تحصيلی /ترم:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حيطه

روش ارائه درس

رسانه
آموزشي

شناختی

5و6و7

-

دنباله بيماریهای
داخلی و جراحی در
دوران بارداری

-

آشنایی با انواع
بيماریهای
داخلی و
جراحی در
دوران بارداری
و راهای
تشخيص و
درمان و عالئم
و مراقبتهای
پرستاری
مربوطه

-

نقش کيست های تخمدان و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش پيلو نفریت و عالئم و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
نقش سنگ های ادراری و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيان کند.
 نقش پرکاری و کم کاری تيروئيد و درمان مربوطه را در دوران حاملگی بيانکند.
نقش کم کاری و پر کاری پارا تيروئيد و درمان مربوطه را در دوران حاملگی
بيان کند.
 نقش کم کاری و پر کاری غده آدرنال و درمان مربوطه را در دوران حاملگیبيان کند.
 نقش آپاندیسيت حاد و عالئم و تشخيص و درمان مربوطه را در دورانحاملگی بيان کند.
 نقش کوله سيستيت و عالئم و تشخيص و درمان مربوطه را در دورانحاملگی بيان کند.
 نقش شکم حاد و تروما و عوارض و درمان مربوطه را در دوران حاملگیبيان کند.

سخنرانی ،بحث در مورد
مطالب تدریس شده و
پرسش وپاسخ وپاسخ و
فيلم و اسالیدآموزشی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه
8

رئوس مطالب
حاملگیهای
دوقلویی و
چند قلویی

-

هدف کلی
 -آشنننننننننننایی بنننننننننناحننننننناملگی هنننننننای
دوقلنننننویی و چنننننند
قلویی
و مراقبتهننننننننننننننننننننننای
پرستاری مربوطه.

زمان پایان ترم:

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:
  -حاملگی های دوقلویی و چند قلوییرا تعریف کند.
اتيولوژی تشکيل حاملگی های دوقلویی و چند قلویی را توضيح دهد.
اختالالت روند دوقلویی را برشمارد.
 انواع دوقلوهای بهم چسبيده را بر اساس محل آناتوميک و نحوه اتصالشان تقسيم بندیکند.
 عوارض مادری و جنينی حاملگی های چند قلویی را توضيح دهد.  -اقدامات پرستاری الزم قبل از تولد،حين تولد و پس ازتولد حاملگی های چند قلویی راتوضيح دهد.
 -حداقل  5مورد از موارد کاربرد سزارین در حاملگی های چند قلویی را برشمارد.

حيطه

شناختی

عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
پيوسته پرستاری

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

سخنرانی ،بحث در
مورد مطالب تدریس
شده و پرسش وپاسخ
وپاسخ و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-ویدیو
پروزکتور -وایت
برد و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
پيوسته پرستاری
زمان پایان ترم:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حيطه

روش ارائه درس

رسانه
آموزشي

شناختی

9و10

اختالالت جفت ،
پرده های جنينی
و مایع آمنيون و
زایمانهای آسيب
پذیر

آشنایی با
حاملگی های چند
قلویی و تشخيص و
درمان و مراقبتهای
پرستاری مربوطه.
آشنایی با
زایمانهای آسيب پذیر
وعلل و تشخيص و
عوارض و درمان و
مراقبتهای مربوطه.

حداقل سه مورد از وضعيتهای غير طبيعی جفت را ليست کند.ویژگيهای حداقل سه وضعيت غير طبيعی جفت را به تفکيک توضيح دهد.
آمنيونيت و کيست های آمنيون را توضيح دهد.
هيدروآمنيوس را تعریف کند.علل و تشخيص و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد. اليگو هيدروآمنيوس را تعریف کند. علل و تشخيص و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد.سخت زایی یا دیستوشی را در یک خط تعریف کند.
انواع دالیل دیستوشی را بر شمارد.
 سخت زایی ناشی از ضعيف بودن نيروهای بيرون راننده رحم را توضيح دهد. ویژگيهای اختالالت عملکرد فاز فعال را توضيح دهد. مراقبتهای مربوط به اختالالت عملکرد فاز فعال را توضيح دهد. انواع دیستوشی مربوط به لگن را نام ببرد. مشخصات تنگی مدخل لگن را تنگی لگن ميانی و تنگی دهانه خروجی لگن مقایسه کند. عوارض و درمان و مراقبتهای مربوط به دیستوشی مربوط به لگن را توضيح دهد. حداقل سه وضعيت با دیستوشی با منشاء جنينی را بر شمارد. دالیل ماکروزومی را ليست کند. سه مورد از تکامل غير طبيعی جنين را ليست کند. سه مورد از تکامل غير طبيعی جنين رابه تفکيک توضيح دهد. انواع دیستوشی بعلت وضعيت های غير طبيعی جنين در کانال زایمان را نام ببرد. انواع نمایش بریچ را ليست کند. علل و تشخيص و عوارض و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد. عوارض و موارد عدم کاربردچرخاندن خارجی را ليست کند. درمان و مراقبتهای پرستاری چرخاندن خارجی را توضيح دهد. حداقل سه مورد معيارهای زایمان واژینال بریچ را بر شمارد. زایمان سریع را در یک خط تعریف کند. -علل و عوارض و درمان زایمان سریع را توضيح دهد.

سخنرانی ،بحث در
مورد مطالب تدریس
شده و پرسش
وپاسخ وپاسخ و فيلم
و اسالیدآموزشی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

جلسه

رئوس مطالب

11

زایمانهای زودرس ،
تاخير در رشد جنين

هدف کلی
آشنایی با علل و -
روشهای تشخيص و -
درمان و مراقبتهای -
پرستاری مربوط به -
زایمانهای زودرس ،
تاخير در رشد جنين- .
-

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:
 پارگی زودرس کيسه آب را تعریف کند. علل و تشخيص و درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضيح دهد.. زایمان زودرس را در یک خط تعریف کند. عوامل موثر و پيشگيری و تدابير درمانی و اقدامات پرستاری و عوارض زایمانزودرس را توضيح دهد.
پروالپس بند ناف را در یک خط تعریف کند. عوامل موثر و تدابير درمانی و اقدامات پرستاری آن را توضيح دهد.-حاملگی طوالنی و عالئم و درمان آن را توضيح دهد.

حيطه

شناختی

عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
واحد نظری
پيوسته پرستاری
محل تشکيل کالس /شماره کالس:
زمان پایان ترم:

مدرس:ویدادهقانی

روش ارائه
درس

رسانه
آموزشي

سخنرانی ،بحث
در مورد مطالب
تدریس شده و
پرسش وپاسخ
وپاسخ و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-ویدیو
پروزکتور-
وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
واحد نظری
پيوسته پرستاری
محل تشکيل کالس /شماره کالس:
زمان پایان ترم:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حيطه

مدرس:ویدادهقانی

روش ارائه
درس

رسانه
آموزشي

-

شناختی
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-

اعمال جراحی
و مامایی در
زایمان:
القاء و تقویت
زایمان.
اپی زیاتومی.
چرخش
جنين.
زایمان با
فورسپس.
زایمان با
واکيوم.
سزارین

-

آشنایی با لعمال
جراحی و مامایی
در زایمان و
عوارض و درمان
و کاربرد و عدم
کاربرد و
مراقبتهای
پرستاری مربوطه.

 القاء و تقویت زایمان را ازهم افتراق دهد. موارد کاربرد و عدم کاربرد و تدابير پرستاری مربوطه را شرح دهد.اپی زیاتومی را تعریف کند.انواع اپی زیاتومی را با هم مقایسه کند. انواع و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد. چرخش جنين و شرایط انجام آن را توضيح دهد. انواع و عوارض چرخش جنين را شرح دهد. انواع فورسپس ها را نام ببرد. موارد استفاده فورسپس را ليست کند (.حداقل  4مورد).--عوارض زایمان با فورسپس را توضيح دهد. زایمان با واکيوم را تعریف کند. مزایا و معایب استفاده از آن را توضيح دهد.شينون را در یک خط توضيح دهد. سزارین رادر یک خط تعریف کند.انواع برشهای سزارین را باهم مقایسه کند.موارد استفاده سزارین بر اساس دسته بندی قطعی و احتمالی و قطعی اورژانسی به تفکيکتوضيح دهد.
 زایمان با واکيوم و موارد کاربرد و مزایا و معایب استفاده از آن را شرح دهد. موارد کاربردو عدم کاربرد سزارین را برشمارد. -عوارض و مراقبتهای آمادگی و بعد از تواد نوزاد در سزارین را توضيح دهد.

سخنرانی ،بحث
در مورد مطالب
تدریس شده و
پرسش وپاسخ
وپاسخ و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-ویدیو
پروزکتور-
وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
واحد نظری
پيوسته پرستاری
محل تشکيل کالس /شماره کالس:
زمان پایان ترم:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

مدرس:ویدادهقانی

حيطه

روش ارائه
درس

رسانه
آموزشي

شناختی

13و
14

 اورژانسهای مامایی(
صدمات
وارده به
مادر در حين
زایمان):زجر
جنين و مرگ
داخل رحمی.
 نوزادان آسيبپذیر:نوزاد نارس
و دیررس و کم
وزن.
 اختالالتهموليتيک
نوزادان.
 هيپوترمی وهيپير گليسمی.
سندرم دیسترستنفسی.

آشنایی با
صدمات وارده به
مادر در حين زایمان.
آشنایی با
نوزادان :نوزاد
نارس و دیررس و
کم وزن.
آشنایی با
اختالالت هموليتيک
نوزادان.
آشنایی با
اختالالت هموليتيک
نوزادان.
آشنایی با
سندرم دیسترس
تنفسی.

-

زجر جنين را در یک خط توضيح دهد.
عوامل خطر د ر بروز دیسترس جنينی ( زجر جنينی) را نام ببرد.
روشهای تشخيص و اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهد.
مرگ داخل رحمی را در یک خط توضيح دهد.
اتيولوژی و عوامل خطر و تظاهرات بالينی مرگ داخل رحمی را توضيح دهد.
روشهای تشخيص و درمان و عوارض مرگ داخل رحمی را توضيح دهد.
نوزاد نارس و دیررس و کم وزن را باهم مقایسه کند.
مشخصات و عوارض مربوط به نوزاد نارس و دیررس و کم وزن راتوضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری مربوط به نوزاد نارس و دیررس و کم وزن راشرح دهد.
اختالالت هموليتيک نوزادان را تعریف نماید.
عالئم بالينی و یافته های پاراکلينيکی و عوارض مربوط به اختالالت هموليتيک نوزادان راتوضيح دهد.
فتو تراپی و عوارض آن را توضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری از نوزاد در حال فتوپراپی را توضيح دهد.
موارد کاربرد تعویض خون و عوارض آن را توضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری در تعویض خون را توضيح دهد.
را ه پيشگيری از اریترو بالستوز جنينی را توضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری مربوط به اختالالت هموليتيک نوزادان راتوضيح دهد.
هيپو ترمی و نوزادان مادران دیابتی را تعریف کند.
عالئم و ریسک فاکتورهای نوزادان هيپو ترميک را توضيح دهد.
درمان و مداخالت پرستاری هيپو ترمی را توضيح دهد.
عالئم و ریسک فاکتورهای نوزادان هيپرگليسميک را توضيح دهد.
درمان و مداخالت پرستاری نوزادان هيپرگليسميک را توضيح دهد.
سندرم دیسترس تنفسی یا بيماری غشاء هيالين را تعریف کند.
اتيولوژی و عالئم و درمان سندرم دیسترس تنفسی یا بيماری غشاء هيالين را توضيح دهد.

سخنرانی
،بحث در مورد
مطالب تدریس
شده و پرسش
وپاسخ وپاسخ
و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد
و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
واحد نظری
پيوسته پرستاری
محل تشکيل کالس /شماره کالس:
زمان پایان ترم:
اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد
بود:

حيطه

روش ارائه درس

مدرس:ویدادهقانی

رسانه آموزشي

-

 عکس العمل خانواده درمقابل فرزند ناهنجار و
مرده

آشنایی با فرآیند فقدان(مراحل سوگواری ) و
مراقبتهای پرستاری در
هر مرحله.

-

-

شناختی

15

 احياء و آسفيکسینوزادان.

آشنایی با نحوه  -احياء و
آسفيکسی نوزادان و
مراقبتهای پرستاری
مربوطه.

-

آسفيکسی نوزادان را تعریف کند.
عالئم و ریسک فاکتورها ی آسفيکسی نوزادان را
توضيح دهد.
اصول کلی مراقبت و احياء نوزاد تازه متولد شده را
توضيح دهد.
اقدامات بعد از تولد کامل نوزاد را توضيح دهد.
مراحل ونتيالسيون را توضيح دهد.لوله گذاری داخل نای
را توضيح دهد.
انواع ماساژقلبی در نوزادان را توضيح دهد.
داروهای مصرفی در احياء نوزادان را توضيح دهد.
نحوه تجویز و محاسبه مایعات و داروها ی مصرفی در
زمان احياء نوزادان را توضيح دهد.
اقدامات بعد از احياء را شرح دهد.
مراحل فقدان را نام ببرد.
مراحل فقدان را به تفکيک توضيح دهد.
مراقبتهای پرستاری مناسب در هر مرحله از فقدان را
توضيح دهد.

سخنرانی ،بحث در مورد
مطالب تدریس شده و
پرسش وپاسخ وپاسخ و
فيلم و اسالیدآموزشی

لپ تاپ-ویدیو پروزکتور -وایت برد
و ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
پيوسته پرستاری
زمان پایان ترم:

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
واحد نظری

مدرس:ویدادهقانی

محل تشکيل کالس /شماره کالس:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حيطه

روش ارائه
درس

رسانه
آموزشي

-

شناختی
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خونریزیهای حين زایمانو هماتوم.
 وارونه شدن رحم وآمبولی مایع آمنيوتيک.
 -صدمات وارده به نوزاد

 آشنایی باصدمات وارده
به نوزاد و
تشخيص و
درمان و
عوارض و
مراقبتهای
پرستاری
مربوطه.
 آشنایی با -وارونه شدن
رحم و آمبولی
مایع آمنيوتيک
و تشخيص و
درمان و
عوارض و
مراقبتهای
پرستاری
مربوطه.

-

خونریزیهای حين زایمان ( مرحله سوم) را تعریف کند.
علل و عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری خونریزیهای حين زایمان ( مرحله سوم)را توضيح
دهد.
هماتوم را تعریف کند.
علل و عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری هماتوم را توضيح دهد.
وارونه شدن رحم را تعریف کند.
علل و عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری وارونه شدن رحم را شرح دهد.
آمبولی مایع آمنيوتيک را تعریف کند.
علل و عالئم و درمان و مراقبت های پرستاری آمبولی مایع آمنيوتيک را توضيح دهد.
صدمات وارده به نوزاد ( آسيب زایمانی) را تعریف کند.
انواع صدمات وارده به نوزاد را با ذکر طبقه بندی ليست کند.
مولدینگ را در یک خط تعریف کند.
سفال هماتوم را در یک خط تعریف کند.
علل و درمان سفال هماتوم را توضيح دهد.
کاپوت ساکسيدینوم را توضيح دهد.
علل و درمان کاپوت ساکسيدینوم را توضيح دهد.
عوامل مستعد کننده و عالئم خونریزی داخل جمجمه ای را توضيح دهد.
تشخيص و درمان خونریزی داخل جمجمه ای را توضيح دهد.
مشکالت ناشی از آسيب به نخاع و ستون فقرات را ليست کند.
ویژگيهای فلج ارب دوشن و فلج کالمپه را با هم مقایسه کند.
راههای تشخيص و درمان فلج ارب دوشن و فلج کالمپه را توضيح دهد.
عالیم و روشهای تشخيص فلج عصب فرنيک را توضيح دهد.
درمان فلج عصب فرنيک را توضيح دهد.
عالئم و درمان و مراقبتهای پرستاری در مبتالیان به فلج عصب صورتی را توضيح دهد.
عالیم و روشهای تشخيص شکستگی استخوان ترقوه را توضيح دهد.
علل و عالئم هيپوکسی را توضيح دهد.
عالیم و روش تشخيص و درمان و مراقبتهای پرستاری دررفتگی مادرزادی لگن را توضيح دهد.
نحوه انجام مانور مختص به تشخيص دررفتگی مادرزادی لگن را توضيح دهد.

سخنرانی
،بحث در مورد
مطالب تدریس
شده و پرسش
وپاسخ وپاسخ
و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد و
ماژیک

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه (  ) Lesson Planپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
عنوان درس  :پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:
مسئول بررسی طرح درس :سرکار خانم سميه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلی

تعداد واحد 2 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصيلي  :کارشناسی سال تحصيلی /ترم:
واحد نظری
پيوسته پرستاری
محل تشکيل کالس /شماره کالس:
زمان پایان ترم:

اهداف رفتاري (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

مدرس:ویدادهقانی

حيطه

روش ارائه
درس

رسانه
آموزشي

-

نازایی و
عقيمی:

آشنایی با علل وروشهای درمان
نازایی و ناباروری
در مردان و زنان و
مراقبتهای پرستاری
مربوطه.

-

شناختی
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 عوارض بعد اززایمان.

-

آشنایی با
انواع
عفونت و
دیگر
عوارض
بعد از
زایمان .و
راههای
تشخيص و
درمان و
عوارض و
مراقبتهای
پرستاری
مربوطه.

-

عفونت بعد از زایمان را تعریف کند.
حداقل  5مورد از ریسک فاکتورهای موثر در عفونت بعد از زایمان را برشمارد.علل و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری اندومتریت را توضيح دهد.
علل و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری سالپنژیت را توضيح دهد.
عالئم و درمان عفونت محل اپی زیاتومی را توضيح دهد.
علل و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری ماستيت را توضيح دهد.
علل و عالئم و تشخيص ودرمان آمبولی ریه را توضيح دهد.
علل و عالئم و تشخيص و درمان و مراقبت پرستاری اترومبوفلبيت رانی و لگنی را توضيح دهد.
علل و عالئم و تشخيص و درمان و مراقبت پرستاری عفونت دستگاه ادراری را توضيح دهد.
علل و عالئم و درمان و مراقبت پرستاری پریتونيت را توضيح دهد.
مقادیرخونریزی پس از زایمان را در یک خط توضيح دهد.
علل و عالئم و تشخيص و درمان و مراقبت پرستاری خونریزی پس از زایمان را توضيح دهد.
انواع درجات پارگی دستگاه ژنيتال را دسته بندی و توضيح دهد.
علل و درمان و مراقبتهای پرستاری پارگی دستگاه ژنيتال توضيح دهد.
علل و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهد.
ناباروری و عقيمی را تعریف کند.
علل ناباروری در مردان را به تفکيک توضيح دهد.
شایعترین علت ناباروری در مردان را نام ببرد.
تستهای تشخيصی تجزیه مایع منی و آزمون نفوذ اسپرم برای ارزیابی مردان و درمان مربوطه
راتوضيح دهد .
علل ناباروری در زنان را دسته بندی کند.
نحوه اندازه گيری حرارت پایه بدن را توضيح دهد.
اختالالت مربوط به فاکتور تخمدان را بر شمارد.
علل اندومتر و بهترین زمان نمونه برداری از بافت آندومتر را توضيح دهد.
اندومتریوز را توضيخ دهد.
موارد عدم استفاده و عوارض جانبی داروی مصرفی در القاء تخمک گذاری را توضيح دهد.
روشهای بارورسازی مصنوعی را ليست کند.
روش تلقيح مصنوعی منی را توضيح دهد.
روشهای لقاح آزمایشگاهی و انتقال جنين به داخل رحمو انتقال سلول به داخل لوله های رحمی و
تزریق داخل سيتوپالسمی اسپرم را با هم مقایسه کند.
مداخالت پرستاری در روشهای بارورسازی مصنوعی را توضيح دهد.

سخنرانی
،بحث در مورد
مطالب تدریس
شده و پرسش
وپاسخ وپاسخ
و فيلم و
اسالیدآموزشی

لپ تاپ-
ویدیو
پروزکتور-
وایت برد
و ماژیک

حيطه ها  :ر = روان حركتي  :ش = شناختي  :ع = عاطفي
شيوه ارزشيابی دانشجو:
حضور فعال و توام با آمادگی
آزمون های بدون اطالع رسانی
تکاليف دانشجویی
آزمون پایانی

 1نمره
 2نمره
 2نمره
 15نمره

تکاليف دانشجویی  :ارائه کنفرانس ،ارائه فرآیند پرستاری در مورد یک بيمار با تشخيص پزشکی دلخواه.
نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای -صحيح و غلط-سواالت تشریحی کوتاه پاسخ.
مقررات کالسی:









حضور به موقع در کالس
برخورد با غيبت و تاخير دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشکده
رعایت شئونات دانشجویی .
خاموش کردن موبایل در کالس درس
رعایت احترام به استاد
رعایت اصول اخالقی
انجام به موقع تکاليف وتحویل پرژوه در تاریخ تعيين شده

 -و کليه کتابه و ژورنالهای مرتبط موجود در کتابخانه دانشگاه.

