
 بسن اهلل الرحوي الرحین
 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ

 پرستبری هبهبیی داًطکذُ

 ترهی طرح درس

 

 تْذاضت ػوَهی 4داًطجَیاى تزم   هخبطببى:          هادراى ٍ کَدکاىتْذاضت   ػٌَاى درس :

                             ٍاحذ ( 2) اس هجوَع ٍاحذ  یکٍاحذ     سْن استاد  2 ٍاحذ: تؼذاد

 12-14چْارضٌثِ   سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:

 98-99تحػیلی  اٍلًین سال  ّفتِ اٍل تزم ( 8) 14-16ساػت  چْارضٌثِزهبى ارائِ درس: 

 هستاًِ کاهزٍاهٌص  هذرس:ًذارد                               درس ٍ پیص ًیبز:

 
-  

 ّذف کلی درس :

 تْذاضت هادر ٍ کَدکآضٌایی تا کلیاتی در هَرد   -

 ء هزاقثت ّا(کویت، کیفیت ٍ اجشاآضٌایی تا چگًَگی هزاقثتْای هادراى ٍ کَدکاى ) -

 

 اّذاف کلی جلسبت : )جْت ّر جلسِ یک ّذف(

ّای هزگ  ٍ هیشاى تاریخچِ تْذاضت  هادر ٍ کَدک در ایزاى ٍ جْاى آى ٍ  تیاّو تْذاضت هادرٍکَدک، فیتاتؼز ییآضٌا -1

 ػَاهل هَثز ٍ راّْای پیطگیزی –هادراى 

  (ٍ هطاٍرُ قثل اس تارداری آسهایطْای قثل اس اسدٍاج -آضٌایی تا هزاقثتْا ٍ خذهات قثل اس تارداری)هطاٍرُ قثل اس اسدٍاج -2

 آهَسش در هَرد فاغلِ گذاری ٍ تاثیز آى در سالهت هادر ٍ کَدکآضٌایی تا  -3

)چگًَگی تطکیل پزًٍذُ، چگًَگی تؼییي سهاى سایواى، هؼایٌات کلیٌیکی ٍ آضٌایی تا هزاقثتْا ٍ خذهات دٍراى تارداری  -4

 (سیة پذیز ٍ هزاقثت ٍیژُ اس آًْاپاراکلیٌیکی، تطخیع حاهلگیْای آ

 تزًاهِ ٍاکسیٌاسیَى در سهاى تارداری، تغذیِ دٍراى تارداری ٍ آهَسش هادراىآضٌایی تا  -5

 یواى، هزاقثت هادر پس اس سایواىآضٌایی تا هزاقثتْای حیي ٍ پس اس سایواى، ػَارؼ سا -6

 ٍیژگیْا ٍ ضاخع ّا -آضٌایی تا ًَساد طثیؼی -7

 ( ػَاهل هَثز در تَلذ آًْا، راّْای پیطگیزی ٍ هزاقثتْاIUGR-L.B.Wآضٌایی تا ًَساد ًارس ٍ سایز ًَساداى آسیة پذیز) -8

 

 

 

 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 

 ٍ هیشاى تاریخچِ تْذاضت  هادر ٍ کَدک در ایزاى ٍ جْاى آى ٍ  تیاّو تْذاضت هادرٍکَدک، فیتاتؼز ییآضٌا ّذف کلی جلسِ اٍل: 

 ػَاهل هَثز ٍ راّْای پیطگیزی -ّای هزگ هادراى 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 تْذاضت هادرٍکَدک راتؼزیف ًوایذ -1-1

 اّذاف تْذاضت هادر ٍ کَدک را تَضیح دّذ.-2-1



 .دّذ ضزح جْاى راایزاى ٍ  تاریخچِ تْذاضت هادرٍکَدک در -3-1

 را تَضیح دّذ.  (Safe Motherhoodتزًاهِ ّای سالهت ٍ ایوٌی هادراى)-4-1

  را تیاى ًوایذ. ٍ اجشای آى تزًاهِ کطَری سالهت هادراى-5-1
 .را تَضیح دّذ ضاخع هزگ ٍ هیز هادراىاّویت  -6-1

 را تؼزیف ًوایذ.ٍ تقسین تٌذی آى هادراى  ٍ هیز هزگ هیشاى -7-1

 اًغ سالهت آًاى در جَاهغ هختلف را ضزح دّذ.هادراى ٍ هَػلل هزگ  -8-1

 ػَاقة هزگ هادراى را تَضیح دّذ -9-1

 ضزح دّذ. راّْای پیطگیزی اسهزگ هادراى را-10-1

 

ٍ هطاٍرُ قثل اس  آسهایطْای قثل اس اسدٍاج -)هطاٍرُ قثل اس اسدٍاجٌایی تا هزاقثتْا ٍ خذهات قثل اس تارداری آضدٍم:  ّذف کلی جلسِ

 (تارداری
 

 :دٍم اّذاف ٍیژُ جلسِ
 

 درپایاى داًطجَقادرتاضذ

 اّویت هطاٍرُ قثل اساسدٍاج راضزح دّذ-1-2

 اجشاء هطاٍرُ اسدٍاج را تَضیح دّذ.-2-2

 آهَسش ّای ٌّگام هطاٍرُ اسدٍاج را لیست ًوایذ.-3-2

 را ًام تثزد.قثل اساسدٍاج  کاهل  آسهایطات-4-2

 را تَضیح دّذ.هزاحل غزتالگزی تاالسوی سٍجیي ٌّگام اسدٍاج  -5-2

 هزاقثت قثل اس تارداری را تؼزیف ًوایذ.--6-2

 هشایای هطاٍرُ قثل اس تارداری را تیاى ًوایذ. -7-2

قثل (  ًیاسهٌذ تِ هطاٍرُ دیاتت، غزع، ساتقِ ًقایع لَلِ ػػثی، فٌیل کتًََری ٍ تاالسویتا سًاى سٌیي تارٍری هثتال تِ تیواری ) -8-2

 اس تارداری آضٌا ضَد..

 اجشاء هزاقثت قثل اس تارداری را تَضیح دّذ. -9-2

 آسهایطات قثل اس تارداری ٍ اقذام تز اساس ًتایج را لیست ًوایذ. -10-2

 

 آهَسش در هَرد فاغلِ گذاری ٍ تاثیز آى در سالهت هادر ٍ کَدکسَم:  ّذف کلی جلسِ

 

 سَم: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذ داًطجَ پبیبى در

 .تیي تَلذّاراتیاى ًوایذ هٌاسة فاغلِ گذاری پیطگیزی استارداری ٍ ٍ ضزٍرت اّویت-1-3

 اّذاف ٍ فَایذ تٌظین خاًَادُ ٍ فاغلِ گذاری تیي تَلذّا را تَضیح دّذ.-2-3

 دّذ. ضزحرا سالهت هادرٍکَدک در  ٌاسةه فاغلِ گذاریًقص تٌظین خاًَادُ ٍ   -3-3

 ٍ اًَاع تقسین تٌذی آى ّا را فْزست ًوایذ. پیطگیزی استارداری هختلف رٍضْای  -4-3

تِ طَر جذاگاًِ را ًحَُ استفادُ ، هشایا، ػَارؼ جاًثی ٍ هَارد هػزف ٍ هَارد هٌغ هػزف ّزیک اس رٍش ّای هختلف تارداری  -5-3

 .تَضیح دّذ

 
 



 

)چگًَگی تطکیل پزًٍذُ، چگًَگی تؼییي سهاى سایواى، هؼایٌات  آضٌایی تا هزاقثتْا ٍ خذهات دٍراى تارداریچْبرم:  ّذف کلی جلسِ

 (سیة پذیز ٍ هزاقثت ٍیژُ اس آًْاکلیٌیکی ٍ پاراکلیٌیکی، تطخیع حاهلگیْای آ

 

 چْبرم: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذ پبیبى داًطجَ در
 

 تَضیح دّذ.اّذاف هزاقثت ّای دٍراى تارداری را -1-4

 .دٍراى تارداری ٍ سهاى تٌذی آى را تیاى ًوایذتؼذاد دفؼات هزاقثتْای -2-4

 چگًَگی تطکیل پزًٍذُ دٍراى تارداری را تَضیح دّذ.-3-4

 چگًَگی تؼییي سهاى سایواى را تیاى ًوایذ. -5-4

 اقذاهاتی را کِ در اٍلیي هزاقثت دٍراى تارداری تایذ اًجام ضَد را ضزح دّذ.-6-4

 ّز یک اس هزاقثت ّای دٍراى تارداری را تیاى ًوایذ.در هؼایٌات کلیٌیکی ٍ پاراکلیٌیکی  السم -7-4

 .ًَاع حاهلگیْای پزخطزرا را ًام تثزدا -8-4

 ػالئن حاهلگی ّای پزخطز را اس حاهلگی ّای طثیؼی تطخیع دّذ. 9-4

 ػَارؼ حاهلگیْای پزخطز را تیاى ًوایذ. 10-4
 

 تارداری، تغذیِ دٍراى تارداری ٍ آهَسش هادراىآضٌایی تا تزًاهِ ٍاکسیٌاسیَى در سهاى پٌجن:  ّذف کلی جلسِ

 پٌجن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 داًطجَدرپایاى قادرتاضذ

 را تطزیح ًوایذ.تارداری  در سهاىتزًاهِ ٍاکسیٌاسیَى -1-5

 اغَل هزاقثت ّای تغذیِ ای در دٍراى تارداری را ًام تثزد. -2-5

 تغذیِ تز اساس ٍسى سًاى تاردار را تیاى ًوایذ. -3-5

 ًیاسّای تغذیِ ای در دٍراى تارداری را تَضیح دّذ. -4-5

 تارداری را تَضیح دّذ. ىاغَل تغذیِ هٌاسة دٍرا-5-5

 آهَسش ّای السم در هَرد تغذیِ دٍراى تارداری را تیاى ًوایذ -6-5
 

 آضٌایی تا هزاقثتْای حیي ٍ پس اس سایواى، ػَارؼ سایواى، هزاقثت هادر پس اس سایواى ضطن:  ّذف کلی جلسِ

 

 :ضطن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذ پبیبى داًطجَ در

 اّذاف هزاقثت ّای حیي سایواى ٍ پس اس سایواى را تَضیح دّذ   -1-6

 تیاى ًوایذ.سایواى  حیيدر اس هادر ٍ جٌیي را هزاقثتْای ضزٍری  -2-6

 هزاقثتْای ضزٍری اس هادر ٍ ًَساد را تالفاغلِ پس اس سایواى تَضیح دّذ. -3-6

 فَاغل سهاًی اًجام هزاقثت ّای پس اس سایواى را تیاى ًوایذ.-4-6

 ایواى را لیست ًوایذ.سػالین خطز تؼذ اس -5-6

 اّویت هزاقثت اس سالهت رٍاى هادراى در دٍرُ پس اس سایواى را تیاى ًوایذ -6-6

 آهَسش ٍ تَغیِ ّای ضزٍری پس  اس سایواى را تطزیح ًوایذ.-7-6

 



 ٍیژگیْا ٍ ضاخع ّا -آضٌایی تا ًَساد طثیؼی ّفتن: ّذف کلی جلسِ

 ّفتن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذ پبیبى داًطجَ در

 .کٌذتؼزیف ٍیژگیْای یک ًَساد طثیؼی را  -1-7

 ًوایذسهاى هؼایٌِ ًَساد ٍ چگًَگی آى را تیاى -2-7

 هؼایٌِ در اتاق ًَساداى( ضزح دّذ. -هؼایٌِ ٍ هزاقثت اس ًَساد تاسُ هتَلذ ضذُ را )هؼایٌِ در اتاق سایواى-3-7

 ًکات هْن طثیؼی ٍ غیز طثیؼی  در هؼایٌِ ًَساد را تَضیح دّذ.-4-7

 آسهایص ّای رایج غزتالگزی در ًَساداى را ًام تثزد.-5-7

 

( ػَاهل هَثز در تَلذ آًْا، راّْای IUGR-L.B.Wَساد ًارس ٍ سایز ًَساداى آسیة پذیز)آضٌایی تا ً ّطتن: ّذف کلی جلسِ

 پیطگیزی ٍ هزاقثتْا

 

 ّطتن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذ پبیبى داًطجَ در

 ًَساد ًارس را تؼزیف کٌذ. -1-8

 را تؼزیف کٌذ. L.B.W  ٍIUGR اغطالحات  -2-8

 ٍ تَضیح دّذ.تٌذی ػَاهل هَثز تز ًارسی ًَساد را طثقِ  -3-8

 را تؼزیف کٌذ.  (V.L.B.Wًَساداى تا ٍسى تَلذ تسیار کن) -4-8

 هطکالت ّوزاُ تا ًارسی ًَساداى را ضزح دّذ. -5-8

 راّْای پیطگیزی اس تَلذ ًَساد ًارس  ٍ هزاقثت اس آًاى را تَضیح دّذ. -6-8

 

 هٌببغ:
 .1394دک ٍ تارٍری. اًتطارات کٌکاش.کْي، ضٌْاس. غالحی، کثزی ٍ ّوکاراى.تْذاضت هادر کَ -1

 .1391رضا سلطاًی ، پزٍاًِ . پارسای ، سَسي . تْذاضت هادر ٍ کَدک .  اًتطارات سٌجص ،  -2

( . تزجوِ قاضی جْاًی،ب ٍ ّوکاراى . اًتطارات گلثاى 2018کاًیٌگْام ، ّزت . لًََ ، گیلستزج . تلَم ، ًٍستزم . تارداری ٍ سایواى ٍیلیاهش) -3

1397 . 

 .1387حاتوی، حسیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی جلذ اٍل، اًتطارات ارجوٌذ،  -4

  آخزیي چاجک ، پارکز .درسٌاهِ پشضکی پیطگیزی اجتواػی،  تزجوِ حسیي ضجاػی تْزاًی . تْزاى : اًتطارات سواط ،  ;جی.ای ، پارک  -5

وارستاًی (، ٍسارت تْذاضت،  هؼاًٍت سالهت، دفتز سالهت         هزاقثتْای ادغام یافتِ سالهت هادراى ) راٌّوای خذهات خارج تی  -6

 خاًَادُ، ادارُ سالهت هادراى.

 .1395ًظام کطَری هزاقثت هزگ هادری، ٍسارت تْذاضت، دفتز سالهت خاًَادُ ٍ جوؼیت، ادارُ سالهت هادراى. -7

 تٌظین خاًَادُ ٍ گزٍّْای آسیة پذیز، تغذیِ ٍ رٍاىآخزیي پزٍتکل ّای ٍسارت تْذاضت در خػَظ تْذاضت تارٍری، هادر ٍ کَدک ٍ  -8
9-  Low dermilk , P.L, Perry , S.E (2016) . Maternity and women  ُ s Health Care (9

th
 ) . St Louis : Mosby  

 

10- World Health Organization.(2018).Maternal mortality, https://www.who.int>Newsroom>Fact sheets> 

 

 

 
 

 



 

 

 رٍش تذریس:

 کارگروهی ، پرسش و پاسخ )بحث گروهی(، ارائه کنفرانس.  ،سخنرانی

 

 ٍسبیل آهَزضی :

 ویذیو پروژکتور –اورهذ  –وایت برد 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 سبػت تبریخ ًورُ رٍش تذریس آزهَى

 کَئیس

 
 %01 تطریحی ) پبسخ کَتبُ( -چٌذ گسیٌِ ای

بؼذ از ّر سِ جلسِ 

 کالس

 در سبػت کالس

 آزهَى هیبى دٍرُ

 
 %01 تطریحی ) پبسخ کَتبُ( –چٌذ گسیٌِ ای 

 ترم 4بؼذ از ّفتِ 

23/7/98 

 04-01سبػت 

 آزهَى پبیبى دٍرُ

 
 %01 تطریحی ) پبسخ کَتبُ( -چٌذ گسیٌِ ای

 برًبهِ هصَة اهتحبى پبیبى ترم

فؼبلیتْبی 

 آهَزضی

 

 %01 تحقیق ، ارایِ کٌفراًس ٍ ترجوِ

- - 

 
 

 

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:

 

ي تًجه به محديديت زماوي جهت  از داوشجًيان محترم اوتظار مي ريد که با تًجه به اهمیت درس ي تىًع سرفصل ها

  هرچه بهتر برگسار شدن ايه ياحد درسي به وکات زير تًجه فرمايىد:

 حضَر هٌظن ٍ فؼال در جلسات درس -1

 خاهَش ًوَدى تلفي ّوزاُ در جلسات درس -2

 ضزکت در تحث ّای گزٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَسضی داخل کالس ٍ پزسص ٍ پاسخ -3

 لسات قثل پاسخگَیی تِ سؤاالت هزتَط تِ درس ج -4

 رجَع تِ هٌاتغ هؼزفی ضذُ   -5

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل           ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                          هستاًِ کاهزٍاهٌص:   ًبم ٍ اهضبی هذرس

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                                01/1/89تبریخ تحَیل: 



           هادراى ٍ کَدکاىتْذاضت  جذٍل زهبًبٌذی درس

 98-99تحػیلی  اٍلًین سال  ّفتِ اٍل تزم ( 8) 14-16ساػت   چْارضٌثِرٍز ٍ سبػت جلسِ :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سِ
جل

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ 

1 27/6/98 
 

آى ٍ  تاریخچِ تْذاضت  هادر ٍ  تیاّو تْذاضت هادرٍکَدک، فیتاتؼز ییآضٌا

 ػَاهل هَثز ٍ راّْای پیطگیزی –کَدک در ایزاى ٍ جْاى ٍ هیشاًْای هزگ هادراى 

 

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

آسهایطْای قثل  -آضٌایی تا هزاقثتْا ٍ خذهات قثل اس تارداری)هطاٍرُ قثل اس اسدٍاج 3/7/98 2

 اس اسدٍاج ٍ هطاٍرُ قثل اس تارداری( 

 

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

 آضٌایی تا آهَسش در هَرد فاغلِ گذاری ٍ تاثیز آى در سالهت هادر ٍ کَدک 10/7/98 3

 

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

هزاقثتْا ٍ خذهات دٍراى تارداری )چگًَگی تطکیل پزًٍذُ، چگًَگی آضٌایی تا  17/7/98 4

تؼییي سهاى سایواى، هؼایٌات کلیٌیکی ٍ پاراکلیٌیکی، تطخیع حاهلگیْای آسیة 

 (پذیز ٍ هزاقثت ٍیژُ اس آًْا

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

 اهتحاى هیاى تزم 23/7/98

تغذیِ دٍراى تارداری ٍ آهَسش  آضٌایی تا تزًاهِ ٍاکسیٌاسیَى در سهاى تارداری، 24/7/98 5

 هادراى

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

6 1/8/98 
 

آضٌایی تا هزاقثتْای حیي ٍ پس اس سایواى، ػَارؼ سایواى، هزاقثت هادر پس اس 

 سایواى

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

 ٍیژگیْا ٍ ضاخع ّا -آضٌایی تا ًَساد طثیؼی 8/8/98 7

 

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص

( ػَاهل هَثز در IUGR-L.B.Wًارس ٍ سایز ًَساداى آسیة پذیز)آضٌایی تا ًَساد  15/8/98 8

 تَلذ آًْا، راّْای پیطگیزی ٍ هزاقثتْا

هستاًِ 

 کاهزٍاهٌص



 
 


