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 3، 2، 1پیش نیاز: بهداشت 



 

 اول  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  (4مادر و کودک و باروری )بهداشت    نام درس :

  خدمات بهداشت خانواده و سیاستهای جمعیتی  موضوع کالس :                                             نگین مددزاده  مدرس :

  آشنا شودخدمات بهداشت خانواده و سیاستهای جمعیتی  با   دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

  تعريف و اصولPHC .را بيان كند 

  اجزاء و اهدافPHC .را بيان نمايد 

  نقشPHC  جامعه توضيح دهد. –را در سالمت خانواده 

  تعريف و اصولMCH .را بيان كند 

  اجزاءMCH .را بيان نمايد 

  اهدافMCH .را بيان نمايد 

  نقشMCH .را در سالمت خانواده و جامعه توضيح دهد 

 .دامنه بهداشت مادر و كودك را نام ببرد 

  چگونگي و فلسفه خدمات بهداشت مادر و كودك و خانواده و
 طرق مختلف ارائه آن  در ايران و جهان را توضيح دهد.

  جامعه و اجتماع و جمعيت را با تاكيد بر جمعيت و نقش خانواده
 جتماعي تعريف نمايد.در بافت و ساختار ا

 .ساختار سني و جنسي جمعيت را توضيح دهد 

 .هرم سني در جمعيت هاي مختلف رابيان كند 

 .مراحل مختلف چرخه جمعيتي را توضيح دهد 

 .انواع حركات جمعتي را نام ببرد 

 .عوامل موثر بر حركات جمعيتي را تشريح كند 

ویدیو  سخنرانی تعاملی 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

.چاپ اول.انتشارات سنجش مادر و کودک

 1381تكمیلی.

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري -2
اسالمي ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده 

ومدارس ، اداره تنظيم خانواده و سالمت ، 
 محمداسالمي و همکاران .

 
روشهاي پيشگيري از  نخعي . م ، كاملترين -3

 . 1380بارداري ،  ، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و  -4

  1381تنظيم خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از  -5

بارداري ، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، 
  1382انتشارات ايما ، 

, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان جهانفر.م -6
 . 1380فرهنگي ,

بهداشت بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، چاپ اول ،  مادروکودک و تنظیم خانواده

 1381، انتشارات شهر آب 

 



 .روشهاي اصلي كسب داده هاي جمعيتي را توضيح دهد 

 مانها و منابع اطالعاتي جمعيت را نام ببرد.ساز 

 .سياستهاي جمعيتي را تعريف كند 

 .انواع و اجزا  سياستهاي جمعيتي را بيان كند 

  برنامه ،اهداف و سياستهاي جمعيتي پنجساله دولت در زمينه
 وتنظيم خانواده را بيان كند.

 سير تحوالت جمعيت جهان را تجزيه و تحليل كند 

 ايران را تجزيه و تحليل كند. سير تحوالت جمعيت 

 .نحوه استخراج شاخص هاي جمعيتي  را توضيح دهد 

 .شاخص هاي كنوني جمعيتي ايران را با ذكر فرمول بيان نمايد 

 مشکالت ناشي از جمعيت زياد در ايران و جهان را توضيح دهد 

 .تنظيم خانواده را تعريف كند 

 اهداف اجراي برنامه تنظيم خانواده را بيان كند. 

 .فوايد تنظيم خانواده را بيان كند 

 اريخچه تنظيم خانواده در ايران و جهان را توضيح دهد.ت 

 .تاثير تنظيم خانواده بر سالمت مادر و كودك را بيان كند 

 .فعاليت هاي تنظيم خانواده در ايران رابطور مختصر بيان كند 

 
 

 جلسه دوم 

 اول  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  (4مادر و کودک و باروری )بهداشت    نام درس :

 هورموني خوراكي )تركيبي و پروژستروني(  آشنايي باروشهاي پيشگيري از بارداري  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شودروژستروني(  هورموني خوراكي )تركيبي و پآشنايي باروشهاي پيشگيري از بارداري با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
 منابع آموزشیارزیابی و فعالیت وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری



 تکمیلی نیاز

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 .تاريخچه اي از روشهاي خوراكي پيشگيري از بارداري بيان كند 

  فارماكولوژي هورمونهاي موجود در قرص هاي تركيبي را
 دهد.توضيح 

  آثار اختصاصي هورمونهاي استرئژن وپروژسترون را بر اجزاي
 مختلف باروري توضيح دهد.

 تري فازيك( را از  -اچ دي -انواي قرص هاي خوراكي )ال دي
جنبه هاي مختلف)محل كاربرد، فارماكو كنتيك، مزايا، معايب 

 و..( با هم مقايسه كند.

 ز بارداري ريب شکست و كارآئي روشهاي خوراكي پيشگيري اض
 را بيان كند .

 مکانيسم اثر انواع قرصهاي تركيبي را شرح دهد 

  . فوايد انواع قرصهاي تركيبي را شرح دهد 

  تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري بر دستگاه
 قلبي عروقي را توضيح دهد.

 غييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري بر ت
 چربيها را توضيح دهد.كربوهيدراتهاو 

  تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري بر كبد و
 .ايجاد سرطان ها را توضيح دهد

 غييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري بر دستگاه ت
باروري)قدرت توليد مثل، بازگشت باروري، شيردهي، دوران بلوغ، 

 باروريو..( را توضيح دهد.

 وليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري بر سيستم تغييرات متاب
 آندوكرين را توضيح دهد.

  تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از بارداري در ايجاد

ویدیو  سخنرانی تعاملی 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

.چاپ اول.انتشارات سنجش مادر و کودک

 1381تكمیلی.

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري -2
اسالمي ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده 

ومدارس ، اداره تنظيم خانواده و سالمت ، 
 محمداسالمي و همکاران .

 
نخعي . م ، كاملترين روشهاي پيشگيري از  -3

 . 1380 بارداري ،  ، شهر آب ،
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و  -4

  1381تنظيم خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از  -5

بارداري ، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، 
  1382انتشارات ايما ، 

جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان  -6
 . 1380فرهنگي ,

بهداشت بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، چاپ اول ،  مادروکودک و تنظیم خانواده

 1381، انتشارات شهر آب 

 



 عفونتها  را توضيح دهد.

 واكنش متقابل قرصها با ساير داروها را شرح دهد 

  نحوه استفاده از قرص جهت به تاخير انداختن قاعدگي را بيان
 كند. 

  استفاده از قرص در حالت عادي و به هنگام فراموشي)و نحوه
 تفاوت آن در انواع قرص( بيان كند .

 . موارد منع مصرف مطلق قرصهاي تركيبي  را شرح دهد 

 . موارد منع مصرف نسبي قرصهاي تركيبي  را شرح دهد 

   .عالئم خطرو مشکالت باليني به هنگام مصرف را بيان كند 

 ام مشاهده عالئم خطرو مشکالت مراقبتهاي مربوطه به هنگ
 باليني  قرص هاي تركيبي را شرح دهد

  در حالت عادي و به هاي پروژستروني نحوه استفاده از قرص
 هنگام فراموشي)و تفاوت آن در انواع قرص( بيان كند .

  را شرح دهد .  پروژسترونيموارد منع مصرف مطلق قرصهاي 

  را شرح دهد . پروژسترونيموارد منع مصرف نسبي قرصهاي 

   .عالئم خطرو مشکالت باليني به هنگام مصرف را بيان كند 

مراقبتهاي مربوطه به هنگام مشاهده عالئم خطرو مشکالت باليني  قرص 
 را شرح دهد پروژسترونيهاي 

 

 جلسه سوم 

 سوم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   بهداشت مادر و کودک    نام درس :

 پيشگيري از بارداري و كاشتني آشنائي با روشهاي تزريقي موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود پيشگيري از بارداري و كاشتني آشنائي با روشهاي تزريقيبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
 منابع آموزشیارزیابی و فعالیت وسایل  تدریسروش  اهداف رفتاری



 تکمیلی مورد نیاز

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 .انواع آمپول هاي پيشگيري از بارداري را نام ببرد 

  .انواع آمپولها)تركيبي و پروژستروني( را با هم مقايسه كند 

  .مکانيسم اثرروشهاي تزريقي راشرح دهد 

  موارد مصر ف و منع مصرف  مطلق و نسبي و  آمپولهاي
 تزريقي را شرح دهد. 

  نحوه استفاده از آمپولهاي تزريقي را بيان كند 

  .فوايد آمپولهاي تزريقي را شرح دهد 

 دعوارض آمپولهاي تزريقي را شرح ده. 

 نواع نورپلنت را نام ببرد.ا 

  .مکانيسم اثر نورپلنت را شرح دهد 

  منع مصرف نورپلنت را شرح دهد.موارد مصر ف و 

 حوه كاشت  نورپلنت را شرح دهد.ن 

  نورپلنت و نحوه برخورد با آن  را بيان كند.  عوارض 

  مکانيسم اثرOPP  .را شرح دهد 

  را شرح دهد OPPموارد مصر ف و منع مصرف 

ویدیو  سخنرانی تعاملی 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت مادر وپارسای سوسن.رضاسلطانی پروانه -1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.و کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري -2
اسالمي ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس 

، اداره تنظيم خانواده و سالمت ، محمداسالمي و 
 همکاران .

 
ارداري نخعي . م ، كاملترين روشهاي پيشگيري از ب -3

 . 1380،  ، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و  -4

  1381تنظيم خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از  -5

بارداري ، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، 
  1382انتشارات ايما ، 

اده ,نشر جهان جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانو -6
 . 1380فرهنگي ,

بهداشت مادروکودک بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، ، چاپ اول ، انتشارات شهر آب  و تنظیم خانواده

1381 

 
 جلسه چهارم 

 چهارم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   و باروری بهداشت مادر و کودک  نام درس :

 آشنائي با روش هاي اورژانسي (  IUDآشنايي با روش پيشگيري از بارداري )  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود سي( آشنائي با روش هاي اورژان IUDآشنايي با روش پيشگيري از بارداري ) با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
 منابع آموزشیارزیابی و وسایل مورد روش  اهداف رفتاری



 فعالیت تکمیلی نیاز تدریس

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 .انواع آي يودي را نام ببرد 

  .مکانيسم اثر انواع آي يودي را شرح دهد 

  موارد مصرف و منع مصرف آي يودي و را شرح دهد 

  نحوه گذاشتن آي يودي و تفاوت آن را بر اساس نوع آيودي
 شرح دهد 

  عوارض مربوط به آي يودي و نکات مراقبتي در ارتباط با آي
 يودي را شرح دهد 

 .انواع روشهاي اورژنسي پبشگيري از بارداري را نام ببرد 

  .چگونگي استفاده از هريك را بيان كند 

 .عوارض ومراقبتهاي مربوطه راشرح دهد 

 .اثربخشي مکانيسم اثر وانديکاسيون هريك را توضيح دهد 

  جايگاه سقط را در پيشگيري از بارداري برسري كند 

 چگونگي انجام سقط را با توجه به سن حاملگي بيان كند 

  . عوارض ومراقبتهاي مربوطه را توضيح دهد.

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت مادر و رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي -2
ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس ، اداره 

 تنظيم خانواده و سالمت ، محمداسالمي و همکاران .

 
شهاي پيشگيري از بارداري ،  نخعي . م ، كاملترين رو -3

 . 1380، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و تنظيم  -4

  1381خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از بارداري  -5

، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، انتشارات 
  1382ايما ، 

جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان فرهنگي  -6
,1380 . 
بهداشت مادروکودک و بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، ، چاپ اول ، انتشارات شهر آب  تنظیم خانواده

1381 
 

 

 جلسه پنجم 

 پنجم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   و باروری بهداشت مادر و کودک   نام درس :

  پيشگيري از بارداري  و سد كننده آشنائي با روشهاي طبيعيو  و وازكتومي ( TLآشنايي با روشهاي پيشگيري از بارداري دائم ) موضوع کالس :نگین مددزاده                :مدرس 

 پيشگيري از بارداري  و سد كننده آشنائي با روشهاي طبيعيو  و وازكتومي ( TLآشنايي با روشهاي پيشگيري از بارداري دائم )با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :



  آشنا شود 
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

ارزیابی و  وسایل مورد نیاز

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 .انواع روشهاي پيشگيري از بارداري طبيعي را نام ببرد 

  چگونگي استفاده از هر يك از روشهاي پيشگيري از بارداري
 طبيعي را بيان كند.

 .اثربخشي ودر صد شکست هر يك از آنان را توضيح دهد 

 .بازنگري ومحاسبه مجدد در روشهاي طبيعي را شرح دهد 

  مراقبت هاي الزم در حين استفاده از روش هاي طبيعي را شرح
 دهد.

  

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت مادر رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.و کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري -2
اسالمي ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس 

سالمي و ، اداره تنظيم خانواده و سالمت ، محمدا
 همکاران .

 
نخعي . م ، كاملترين روشهاي پيشگيري از بارداري  -3

 . 1380،  ، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و  -4

  1381تنظيم خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از  -5

بارداري ، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، 
  1382انتشارات ايما ، 

جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان  -6
 . 1380فرهنگي ,

بهداشت مادروکودک بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، شهر آب  ، چاپ اول ، انتشارات و تنظیم خانواده

1381  
 جلسه ششم 

 ششم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   و باروری بهداشت مادر و کودک   نام درس :

 آشنائي با روشهاي نوين وپيشگيري از بارداري در زنان مسن تر موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود آشنائي با روشهاي نوين وپيشگيري از بارداري در زنان مسن تربا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :



روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

  استفاده از انواع روشهاي بارير انواع متد بارير را شرح دهنحوه
 رابيان كند.

 .عوارض استفاده از انواع روشهاي بارير رابيان كند 

 .مبزان موفقيت ,نحوه اثر و مزاياي هر يك را توضيح دهد 

 .روش استفاده و زمان استفاده از هر كدام رابيان كند 

 موارد مصرف و منع مصرف انواع روشهاي بارير رابيان كند 

 ي پيشگيري از بارداري جديد را نام ببرد.نواع روش هاا 

  مکانيسم اثر انواع روشهاي جديد پيشگيري از بارداري را شرح
 دهد 

  نحوه استفاده از روشهاي جديد پيشگيري از بارداري را شرح
 دهد.

 .عوارض انواع روش هاي پيشگيري ااز بارداري جديد را بيان كند 

  روش هاي جديد را با روش هاي فعلي در دسته مربوطه مقايسه
 كند. 

 .مالحظات استفاده از روش پيشگيري را در زنان مسن شرح دهد 
  چگونگي استفاده از هريك از روشها را درزنان مسن تر با هم مقايسه كند

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت مادر و پروانه وپارسای سوسن.رضاسلطانی -1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي -2
ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس ، اداره 

 تنظيم خانواده و سالمت ، محمداسالمي و همکاران .

 
پيشگيري از بارداري ،  نخعي . م ، كاملترين روشهاي  -3

 . 1380، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و تنظيم  -4

  1381خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از بارداري  -5

، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، انتشارات 
  1382ايما ، 

و تنظيم خانواده ,نشر جهان فرهنگي جهانفر.م, جمعيت  -6
,1380 . 
بهداشت مادروکودک و بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، ، چاپ اول ، انتشارات شهر آب  تنظیم خانواده

1381 

 
 

 

 جلسه هفتم 

 هفتم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:    و باروری  بهداشت مادر و کودک   نام درس :



 با بهداشت زن در دوران بعد از زايمانو  بهداشت روان زن باردار، زن باردار  آشنايي با بهداشت جسمي  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود با بهداشت زن در دوران بعد از زايمانو  زن بارداربهداشت روان ، زن باردار  با بهداشت جسميبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 .بهداشت دستگاه گوارش زن باردار را شرح دهد 

  را شرح دهد.بهداشت پوست، پستان و دستگاه گردش خون 

 .تغذيه سالم زن باردار را بيان كند 
 نحوه آموزش به مادر در زمينه بهداشت جسماني زن باردار را شرح دهد.

 .تغييرات روحي در طي حاملگي را شرح دهد 

 .وحشت از زايمان، علل آن و نحوه رفع آن را شرح دهد 

 .مشکالت رواني پس از  زايمان را شرح دهد 

  بدنبال سقط و ..... را شرح دهد.تغييرات روحي، رواني 

  نحوه آموزش به مادر در مورد بهداشت روان زن باردار را شرح
 دهد.

 .بهداشت پوست، پستان و دستگاه تناسلي را شرح دهد 

 .تغذيه سالم زن بعد از زايمان را بيان كند 
نحوه آموزش به مادر در زمينه بهداشت جسماني )با تاكيد بر ورزش و  

  ....( را شرح دهد. تغييرات وزن و

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهداشت مادر و رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي -2
اداره  ايران  ، دفتر سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس ،

 تنظيم خانواده و سالمت ، محمداسالمي و همکاران .

 
نخعي . م ، كاملترين روشهاي پيشگيري از بارداري ،   -3

 . 1380، شهر آب ، 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و تنظيم  -4

  1381خانواده ،  شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از بارداري  -5

، ترجمه عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، انتشارات 
  1382ايما ، 

جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان فرهنگي  -6
,1380 . 
بهداشت مادروکودک و بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

، شهر آب  ، چاپ اول ، انتشارات تنظیم خانواده

1381  
 

 جلسه هشتم 

 هشتم جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:    و باروری  بهداشت مادر و کودک   نام درس :

 آموزش بهداشت ( و شنايي با مشاوره) در خدمات مادر و كودك آ موضوع کالس :نگین مددزاده                           مدرس :



  آشنا شود آموزش بهداشت ( و با مشاوره) در خدمات مادر و كودك با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل 

 مورد نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

  كودك بيان كند.مشاوره و انواع آن  را در خدمات مادر و 

 .نقش ماما بعنوان مشاور را بيان كند 

 بهداشت جسمي ازدواج را شرح دهد 

 .بهداشت  رواني ازدواج را شرح دهد 

 .نحوه انجام مشاوره قبل از  ازدواج را تشريح كند 

 نحوه انجام مشاوره هنگام ، ،بلوغ و نوجواني را تشريح كند 

 در و مادر شدن را مشاوره جهت انجام آماده كردن  افراد براي پ
 بيان كند

  مشاوره جهت انجام آماده كردن  زن براي يائسگي را تشريح
 كند

 .تغذيه سالم  و استفاده از مکملهادر دوران يائسگي را بيان كند 

 بهداشت جسمي دوران يائسگي را شرح دهد 

 .بهداشت  رواني دوران يائسگي را شرح دهد 

  

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 

 

بهداشت مادر و رضاسلطانی پروانه وپارسای سوسن.-1

 1381.چاپ اول.انتشارات سنجش تكمیلی.کودک

دستورالعمل پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي ايران  ، دفتر -2
سالمت جمعيت ، خانواده ومدارس ، اداره تنظيم خانواده و سالمت ، 

 .محمداسالمي و همکاران 

 
نخعي . م ، كاملترين روشهاي پيشگيري از بارداري ،  ، شهر آب ،  -3

1380 . 
ابتکار . ف و شاهويي.ا ، بهداشت مادروكودك و تنظيم خانواده ،   -4

  1381شهر آب ،  .
رابرت . ا . هچر ، مباني روشهاي پيشگيري از بارداري ، ترجمه  -5

  1382عليرضا مير احمدي زاده و همکاران ، انتشارات ايما ، 
 . 1380جهانفر.م, جمعيت و تنظيم خانواده ,نشر جهان فرهنگي , -6
بهداشت مادروکودک و تنظیم بتكار . ف و شاهویی . ر ، ا-7

 1381، شهر آب  ، چاپ اول ، انتشارات خانواده

 

 

 جلسه نهم 

 نهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:   بهداشت مادر و کودک و باروری    نام درس :

 عفونتهای پس از زایمان موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :



  آشنا شود عفونتهای پس از زایمانبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری

 مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 عفونت پس از زایمان را در دو خط بنویسد. 

 عفونتهای پستانی را نام برده و توضیح دهد. 

 آمبولی ریه را شرح داده و عوارض آن را نام ببرد. 

 دو مورد از عالیم سالپنژیت را نام ببرد. 

 عوارض مربوط به عفونتهای ادراری را شرح دهد. 

 مراقبت صحیح از مادر مبتال به آبسه پستان را توضیح دهد. 

ه عفونتهای ادراری را توضیح مراقبت صحیح از مادر مبتال ب

 دهد. 

 مراقبت صحیح از مادر مبتال به آمبولی ریوی را توضیح دهد.  

 مراقبت صحیح از مادر مبتال به پریتونیت را توضیح دهد. 

 

 بیمار مبتال به پریتونیت و سالپنژیت را تشخیص افتراقی دهد. 

  

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهرام، در ترجمه بارداری و زایمـان    ـ قاضی جهانی1

.. ویراست بیست وسوم، تهران:انتشارات 2014ویلیامز

 1393گلبان، 

، ترجمـه الهـه   2007نلسون: بیماریهـای نـوزادان    -2

 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

درسنامه پرستاری مادران و نوزادان لیفر. ترجمـه   -3

ناز شوقی و مهناز سنجری. نشـر سـالمی. جـامهع    مه

 1387نگر. 

پرستاری و بهداشـت مـادران و نـوزادان : میتـرا      – 4

ذولفقاری و احمدعلی اسـدی نوقـابی. تبلیـ  و نشـر     

 1391بشری. 

5-Adel Pillitteri. Maternal & child 
Health Nursing. Fifth edition. 
Lippincott Williams & Wilkins. 2007. 
6- Fraser D.M. Cooper M.A. Myles 
Midwives. Fifteenth edition. Churchill 
Livingstone. 2009. 

 
 

 جلسه دهم 

 دهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

  کالس :موضوع نگین مددزاده                                               مدرس :



  آشنا شودناباروری و بیماریهای قلبی عروقی در دوران بارداری با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 نازایی را تعریف و انواع آن را نام ببرد. 

 نازایی مردانه را تعریف کند 

 سه مورد از مهمترین علل نازایی مردانه را نام ببرد. 

 سه مورد از علل مهم نازایی زنانه را شرح دهد.  

 روش های تشخیص نازایی زنانه را توضیح دهد. 

 روش های تشخیص نازایی مردانه را توضیح دهد. 

 تدابیر درمانی در نازایی مردانه را شرح دهد. 

 تدابیر درمانی در نازایی زنانه را توضیح دهد. 

کم خونی در دوران بارداری را تعریف کرده و انواع آن را نام 

 ببرد. 

 .روش های تشخیص کم خونی را توضیح دهد

 آموزش به بیمار را پس از تشخیص کم خونی توضیح دهد. 

 و بیماریهای قلبی را در بارداری شرح دهد. پیامدهای بارداری 

مراقبت های الزم زنان باردار مبتال به بیماری های قلبی را 

 توضیح دهد. 

مراقبت های الزم بعد از زایمان را در زنان مبتال به بیماری 

  های قلبی را توضیح دهد 

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهرام، در ترجمـه بـارداری و زایمـان      جهانیـ قاضی 1

.. ویراست بیسـت وسـوم، تهران:انتشـارات    2014ویلیامز

 1393گلبان، 

ــوزادان  -2 ، ترجمــه الهــه 2007نلســون: بیماریهــای ن

 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

درسنامه پرستاری مادران و نـوزادان لیفـر. ترجمـه     -3

. نشر سالمی. جامهع نگـر.  مهناز شوقی و مهناز سنجری

1387 

ــرا   – 4 ــوزادان : میت ــادران و ن پرســتاری و بهداشــت م

ذولفقاری و احمدعلی اسدی نوقابی. تبلی  و نشر بشری. 

1391 

5-Adel Pillitteri. Maternal & child Health 
Nursing. Fifth edition. Lippincott 
Williams & Wilkins. 2007. 
6- Fraser D.M. Cooper M.A. Myles 
Midwives. Fifteenth edition. Churchill 
Livingstone. 2009. 

 

 

 جلسه یازدهم 



 یازدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 عفونی در دوران بارداریبیماریهای  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شودبیماریهای عفونی در دوران بارداری با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

عالیم برخی از بیماریهای ویروسی )سرخجه، سرخک و ..( نام 

 ببرد. 

 اثرات بیماریهای سرخجه و سفلیس را بر جنین شرح دهد. 

عالیم برخی از بیماریهای باکتریای در دوران بارداری را شرح 

 دهد. 

روش تشخیصی بیماریهای سفلیس و گنوره را در بارداری بیان 

 کند 

ان بارداری در ابتال به بیماریهای مراقبت های الزم در دور

 عفونی را شرح دهد. 

مراقبت های الزم از نوزاد مبتال به سندرم سرخجه مادرزادی 

 را شرح دهد.  

  

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 

 

بهرام، در ترجمه بارداری و زایمـان    ـ قاضی جهانی1

.. ویراست بیست وسوم، تهران:انتشارات 2014ویلیامز

 1393گلبان، 

، ترجمـه الهـه   2007نلسون: بیماریهـای نـوزادان    -2

 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

درسنامه پرستاری مادران و نوزادان لیفر. ترجمـه   -3

سـالمی. جـامهع   مهناز شوقی و مهناز سنجری. نشـر  

 1387نگر. 

پرستاری و بهداشـت مـادران و نـوزادان : میتـرا      – 4

ذولفقاری و احمدعلی اسـدی نوقـابی. تبلیـ  و نشـر     

 1391بشری. 
5-Adel Pillitteri. Maternal & child 
Health Nursing. Fifth edition. 
Lippincott Williams & Wilkins. 2007. 
6- Fraser D.M. Cooper M.A. Myles 
Midwives. Fifteenth edition. Churchill 
Livingstone. 2009. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 جلسه دوازدهم 

 زدهم دوا جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 های گوارشی و ادراری در حین بارداریبیماری  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شود بیماری های گوارشی و ادراری در حین بارداریبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

عالیم بیماریهای گوارشی )آپانریسیت، کله سیستیت و ..( را 

 نام ببرد. 

 اقدامات مناسب در بارداری و آپاندیسیت را شرح دهد. 

 اقدامات مناسب در بارداری و کله سیستیت را شرح دهد. 

 اثرات آپاندیسیت بر بارداری را بیان نماید. 

 روشای تشخیصی کله سیتیت را در بارداری شرح دهد. 

 عالیم پیلونفریت در بارداری را شرح دهد. 

 تغییرات دستگاه ادراری در بارداری را توضیح دهد. 

 اقدامات درمانی در دفع سنگ در بارداری را بیان نماید.

اقدامات درمانی در پیلونفریت در بارداری را به ترتیب اولویت  

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 
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، ترجمـه الهـه   2007نلسون: بیماریهـای نـوزادان    -2

 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

نامه پرستاری مادران و نوزادان لیفر. ترجمـه  درس -3

مهناز شوقی و مهناز سنجری. نشـر سـالمی. جـامهع    

 1387نگر. 

پرستاری و بهداشـت مـادران و نـوزادان : میتـرا      – 4

ذولفقاری و احمدعلی اسـدی نوقـابی. تبلیـ  و نشـر     
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 بیان نماید. 

  اثرات دفع سنگ بر بارداری را شرح دهد. 
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 جلسه سیزدهم 

 دوازدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 آشنابیماری های غدد داخلی در حین بارداری موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شودبیماری های غدد داخلی در حین بارداریبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

 ارزیابی و

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 عالیم بیماری دیابت در بارداری را شرح دهد. 

 عوارض دیابت در بارداری را نام ببرد. 

 اقدامات پرستاری در بارداری را شرح دهد. 

عالیم بیماریهای تیروئید)پرکاری و کم کاری ( را در بارداری 

 توضیح دهد. 

 اثر کم کاری تیروئید را بر جنین شرح دهد. 

 اقدامات مناسب برای کم کاری تیروئید در نوزادی بیان کند. 

 روش های تشخیصی کوشینگ را بیان کند

اقدامات درمانی مناسب در آدیسون و کوشینگ را با هم 

 مقایسه کند. 

سخنرانی 

 تعاملی 

 ویدیو پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

بهـرام، در ترجمـه بـارداری و      ــ قاضـی جهـانی   1

ــامز ــان ویلی ــوم،  2014زایم ــت بیســت وس .. ویراس

 1393:انتشارات گلبان، تهران

، ترجمـه الهـه   2007نلسون: بیماریهای نوزادان  -2

 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

ــر.   -3 ــوزادان لیف ــادران و ن درســنامه پرســتاری م

ترجمه مهناز شوقی و مهناز سنجری. نشر سـالمی.  

 1387جامهع نگر. 

پرستاری و بهداشت مادران و نـوزادان : میتـرا    – 4

لفقاری و احمدعلی اسدی نوقابی. تبلیـ  و نشـر   ذو

 1391بشری. 
5-Adel Pillitteri. Maternal & child 
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 اقدامات درمانی مناسب در کیست تخمدان را بیان کند. 
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 جلسه چهاردهم 

 چهاردهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 نوزادان آسیب پذیر و بیماریهای همولیتیک نوزادان  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شودنوزادان آسیب پذیر و بیماریهای همولیتیک نوزادان با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 برشمارد  مورد از مشخصات نوزاد نارس را  3

 نوزاد نارس را با نوزاد دیررس مقایسه نماید. 

 مراقبت مناسب از نوزادان نارس را شرح دهد. 

 اقدامات پرستاری در نوزادان دیررس را توضیح دهد. 

 انواع یرقان را نام ببرد. 

 یرقان فیزیولوژیک را با یرقان پاتولوژیک مقایسه کند. 

 اقدامات پرستاری در  زردی فیزیولوژیک را شرح دهد 

 اقدامات تشخیصی در زردی پاتولوژیک را بیان کند. 

 چگونگی پیشگیری از یرقان را در نوزادان شرح دهد. 

سخنرانی 

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 
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 1387نوروزی و همكاران. نشر اندیشه رفیع، 

درسنامه پرستاری مادران و نـوزادان لیفـر. ترجمـه     -3

سالمی. جامهع نگـر.  مهناز شوقی و مهناز سنجری. نشر 
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 جلسه پانزدهم 

 پانزدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 و احیای نوزاددیسترس تنفسی  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شوددیسترس تنفسی و احیای نوزاد با  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 سندرم دیسترس تنفسی نوزادان را شرح دهد. 

 عوامل مستعد کننده ابتالء به این سندرم را نام ببرد. 

 را به ترتیب اولویت توضیح دهد. مراحل احیای نوزاد 

مراقبت های پرستاری مورد نیاز برای نوزاد نیازمند به احیاء را 

  شرح دهد. 

 ویدیو پروژکتور  سخنرانی تعاملی 

 پاور پوینت 

 پرسش تشریحی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه شانزدهم 

 شانزدهم  جلسه :   ساعت   30/1     مدت کالس:  ( 2پرستاری مادر و نوزاد  )   نام درس :

 آشنازایمانهایپرترمی، هایپوگلیسمی و صدمات وارده به نوزاد در حین  موضوع کالس :نگین مددزاده                                               مدرس :

  آشنا شودهایپرترمی، هایپوگلیسمی و صدمات وارده به نوزاد در حین زایمانبا  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :
روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 عوامل مستعد کننده هایپرترمی در نوزاد را نام ببرد. 

 عالیم هایپوگلیسمی در نوزاد را بیان کند. 

 .انواع صدمات وارده به نوزاد را در حین زایمان نام ببرد

 عوارض ناشی از صدمات زایمانی را نام ببرد. 

اقدامات درمانی مناسب برای نوزاد دچار صدمات زایمانی را 

   شرح دهد. 

نرانی سخ

 تعاملی 

ویدیو 

 پروژکتور 

 پاور پوینت 

پرسش 

 تشریحی 
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 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
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