
 1 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 99-99  دومنیمسال   course planترمی  دوره  طرح 

 99-99 دومنیمسال  * نیمسال تحصیلی:              بهداشت مادر و کودک*گروه آموزشی:          پرستاری و مامایی بویه* دانشکده:

          222666*کد درس:                 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد  عنوان درس:*

                                             پرستاری رشته تحصیلی : *                                                             کارشناسی   مقطع :* 

   61 -61 شنبه دوزمان برگزاری: * 

       دانشکده پرستاری و مامایی بویه: برگزاری محل* 

 اختالل سالمت مادر( :دکتر سبزی و خانم دکتر جویباری  خانم  -اختالل سالمت نوزاد ) دکتر خدام:  واحد 6  :تعداد واحد* 

 8-6واحد ( هفته  6جلسه ) 8(. دکتر خدام 61-61جلسه ) هفته 1(. دکتر جویباری61-9واحد ) هفته  5.0جلسه ) 1دکتر سبزی 

                                    جلسه  22 تعداد جلسات:*                                                                نوع واحد:  تئوری * 

 مادر و نوزاد بهداشتپرستاری نیاز یا هم نیاز:   *پیش                                                              نفر 26*تعداد فراگیران:   

 مدرسین: نام 

 ( واحد6) 61-61جلسه ( ساعت  8) 8تا هفته  6دو شنبه ها از هفتهدکتر خدام: 

 ( واحد5.0) 61-61ساعت جلسه (  1) 61تا  9ته از هفها  شنبه دو:  دکتر سبزی 

 ( واحد5.0) 61-61ساعت جلسه (  1) 60تا 61دکتر جویباری : دو شنبه ها از هفته 

 

 21-22چهارشنبه روزهای تماس با مسئول درس:                                   دکتر حمیرا خدام مسوول درس: نام 

                      6دانشکده پرستاری و مامایی. اتاق هیئت علمی شماره  آدرس دفتر: 

   11115101 تلفن:  

     khoddam@goums.ac.ir :پست الکترونیک

 zsgorgan@yahoo.comایمیل سایر مدرسین : 

ایجاد توانائی شناخت نیاز های مراقبتی مادر و نوزاد در معرض خطر و کاربرد فرآیند پرستاری در راستای رفع اینن نیازهنا و   : هدف کلی درس

 کسب آگاهی در مورد اهمیت آموزش خانواده در پیشگیری از عوارض

 اهداف اختصاصی:

   فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:از 

 .انواع واحدهای مراقبتی نوزادان، تسهیالت و  وظایف کارکنان واحدها را مقایسه نمایند 

  را مقایسه نمایندها ومیر وبیماریزایی آنرا شرح داده و میزان مرگ خصوصیات  نوزادان در معرض خطر 

 و چگونگی تعیین سن درون رحمی نوزاد را توضیح دهند.ولد زودتر از موعد )نارسی( عوامل خطرساز و مشکالت ناشی از ت 

 .عوامل خطرساز و مشکالت ناشی از تولد دیرتر از موعد )دیررسی( را شرح دهد 

 های عفونی دوران پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی و درمان بیماری( نوزادیNeonatal Sepsis را )شرح دهد 

 بیماری غشاء هیالناختالالت تنفسی دوران نوزادی ) الئم بالینی و درمانپاتوفیزیولوژی، ع(HMD)    آپنه، آسپیراسنیون مکونینوم و ،

 . ..را توصیف نماید

 و ... ( را شرح دهد.هایپربیلی روبینمی های خونی، پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی و درمان اختالالت همولتیک نوزادی )ناسازگاری 

 پاتوفیزیولوژی، عال ( آنتروکولیت نکروزانئم بالینی و درمان اختالالت گوارشی دوران نوزادیNEC )را شرح دهد 

  انواع صدمات حین تولد را توضیح دهند.پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی و درمان 

 یسه نمایدداده و برحسب علت با یکدیگر مقارا توضیح پرخطر زادان های پرستاری مبتنی بر شواهد در برخورد با نومراقبت  . 

 

 حیطه شناختی(. های شناسایی افراد در معرض خطر را توضیح دهد بارداری پرخطر را تعریف کرده و معیارها و روش( 

 حیطه شناختی(. استفراغ بدخیم بارداری را  توضیح دهدپرستاری در  درمان و مراقبتعلل، ، عالیم( 

 را شرح  نیمه اول بارداری )سقط، مول هیداتی فرم و..(خونریزی های  پرستاری مبتنی بر شواهد در درمان و مراقبتعلل، ، عالیم
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 .)حیطه شناختی(دهد

 نیمه دوم بارداری )جفت سر راهی، جدا شدن زودرس خونریزی های  پرستاری مبتنی بر شواهد در درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

 .)حیطه شناختی(را شرح دهد جفت..(

 ی در مشکالت همراه با خونریزی در بارداری )اختالالت انعقادی منتشر داخل عروقی و...( را پرستار درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

 توضیح دهد )حیطه شناختی(.  

 را بیان  )پره اکالمپسی، اکالمپسی( دوران بارداری اختالالت فشارخون پرستاری مبتنی بر شواهد در درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

 .)حیطه شناختی( نماید

  ،را بیان کند. )پلی هیدروآمینوس، الیگو هیدروآمینوس( اختالالت مایع آمنیوتیکپرستاری در  درمان و مراقبتعلل، ، عالیمانواع 

 )حیطه شناختی(.

 های پرستاری مبتنی بر شواهد در اختالالت داخلی و جراحی در بارداری را  ، درمان و مراقبتعالیم و نشانه ها، راه های تشخیصی

 شناختی(.شرح دهد )حیطه 

 های پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری در اختالالت غدد آندوکرینی )دیابت،  پاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت

 هیپوتیروئیدیسم و ... ( را توضیح دهد)حیطه شناختی(.

 اختی(.عروقی در دوران بارداری و اثرات آنها بر بارداری و بالعکس را توضیح دهد)حیطه شن -های  قلبیبیماری 

 )انواع کم خونی ها، عالیم، تدابیر درمانی و پرستاری مربوط به هریک را توضیح دهد )حیطه شناختی 

 های پرستاری مبتنی بر شواهد در اختالالت ریوی )آسم، سل و ..( را شرح دهد )حیطه شناختی(. پاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت 

  های تو مراقب یدرمانعالیم، راه های تشخیصی، تدابیر (  پرستاری در بیماری های عفونی و ویروسیTORCH/S) دوران بارداری 

 .)حیطه شناختی(را شرح دهد

 های پرستاری مبتنی بر فرآیند پرستاری در موقعیت هایی چون آپاندیسیت و ضربه به شکم را و مراقبت عالیم، روش های تشخیص 

 .)حیطه شناختی( شرح دهد

 های چند قلو، پذیر جنین ) حاملگیهای آسیبپرستاری در وضعیتهای مراقبتر درمانی و عالیم، روش های تشخیصی، تدابی

 های خونی و ..( را توضیح دهد )حیطه شناختی(.ناسازگاری

  پذیر ) زایمان سریع، پرستاری مبتنی بر شواهد در زایمان های آسیبهای مراقبتعلل، عالیم، روش های تشخیصی، تدابیر درمانی و

 مشکل، پروالپس بند ناف ..( را توضیح دهد )حیطه شناختی(. زایمان

  ،و پاره شدن زودرس کیسه  دیررس ،زایمان زودرسهای پرستاری مبتنی بر شواهد در  مراقبتتدابیر درمانی و  علل، عالیم، عوارض

 .)حیطه شناختی(.را شرح دهد آب

  پس از زایمان های ابزارمند را توضیح دهد ) اپی زیاتومی، زایمان با  پرستاری قبل، حین وهای مراقبتانواع، دالیل انجام، عوارض و

 فورسپس، واکیوم، سزارین ..( را توضیح دهد )حیطه شناختی(.

  ،علل، عالیم و نشانه ها، تشخیص های پرستاری، درمان و مراقبت های پرستاری در صدمات وارد به مادر حین زایمان )هماتوم

 وارونه شدن رحم[ پارگی کانال زایمان، آمبولی مایع آمنیوتیک و...( را شرح دهد)حیطه شناختی(.خونریز ی های حین زایمان، 

  ،علل، عالیم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری در عوارض پس از زایمان )ترمبوآمبولی

 ضیح دهد)حیطه شناختی(..ترومبوفلبیت، عفونت ها مانند آندومتریت، عفونت ادراری و...( را تو

  حیطه شناختی(. نازائی را شرح دهددر زوجین مبتال به   پرستاری مبتنی بر شواهدپاتوفیزیولوژی، درمان و مراقبت( 

 در خشونت علیه زنان را توضیح دهد)حیطه شناختی(. پرستاری مبتنی بر شواهددرمان و مراقبت  شناسی، پیشگیری،آسیب    

 طور جداگانه در دوره تحصیلی برگزار خواهد شد.روزه  بهاه  یکاحیای نوزادان طی کارگ 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (:الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 (درصد نمره کل 65کوئیز با اطالع قبلی ) : خدامدکتر 

 درصد نمره کل( 65حضور و فعالیت کالسی ) 

 نمره کل( %65) سه هرجل کالسیامتحان : دکتر سبزی

 نمره کل( %0حضور فعال و منظم ) 
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 نمره مازاد( 1ارایه مقاالت مرتبط با موضوعات درسی در کالس )

 ب( پایان ترم  :

 نمره از پایان ترم  65دکتر خدام :

 نمره از پایان ترم 0دکتر سبزی :

 نمره از پایان ترم  0دکتر جوبیاری: 

 آزمون:شیوه ج( 

 / تستی تشریحیهی       کتبی/شفا :ن ترم میا

 کتبی چهار گزینه ای: خدامدکتر 

 کتبی تشریحی: دکتر سبزی

 کتبی چهار گزینه ایدکتر جویباری: 

   :پایان ترم 

 چند گزینه ایکتبی : خدامدکتر 

 سواالت کوتاه پاسخ و چند گزینه ایکتبی : دکتر سبزی

 کتبی سواالت کوتاه پاسخ و چند گزینه ای دکتر جویباری: 

 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجوقررات و م

موجب بیش از حد مجاز غیبت موجه  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 21بر اساس ماده 

 ن درس خواهد شد .آحذف 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

  خاموش کردن موبایل در کالس درس 

 ام به دیگرانرعایت اصول اخالقی و احتر 

 درحضور و تعجیل در خروج غیر ضروری غیبت و تاخیر خودداری از  

 تا آخرین جلسه کالس درس در ترم جاری ( انجام و ارائه به موقع تکالیف تعیین شده( 

         مسئولیت مطالعه و یادگیری مباحث ستاره دار )*(براساس منابع معرفنی شنده و برعهنده ی د انشنجویان منی باشند. محتنوای اینن 

 جلسات جزء مباحث امتحانی می باشد

        جلساتی که به دلیل تعطیلی توسط دانشجویان تشکیل نمی شود مجددا برگنزار نشنده و مسنئولیت مطالعنه و ینادگیری آن برعهنده

 ( در زمان دیگری با هماهنگی برگزار خواهد شد.#دانشجویان است اما جلساتی که به دلیل تعطیالت رسمی برگزار نمی شود)

 زمان و مباحث با هماهنگی نماینده کالس اعالم خواهد شد.یخ امتحان میان ترم: * تار

     طبق تقویم آموزشی دانشکده  تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 السرعایت شئونات اخال قی در ک

 :یمنابع اصل

 آرزومانیانس سونیا )جدیدترین تاریخ(. انتشارات بشری پرخطر. پرستاری نوزاد

 دکتر ملیحه کدیور :مترجم (NICU) . کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان .مارلن والدن-م.ترزه ورکلن

م. تهران. نشر جامعه نگنر.   یم، سنجر یس، شوق اسی. ترجمه آرزومان 1560کودکان ونگ ی. درسنامه پرستاردیوید لسونیو ن،یلیمر هاکنبری

 )مبحث مربوط به نوزاد پرخطر(. 6191

 . موسسه انتشاراتی ارتین طب.....بیماری نوزادان . نلسون ویرایش نوزدهم. زیر نظر دکتر نسترن خسروی.

 تدوین مطهره خردمند، مهناز شوقی و مهناز سنجری. نشر جامعه نگر پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک، تالیف و 

  پرستاری و بهداشت مادرو نوزاد. تالیف و گردآوری:  میترا ذوالفقاری، احمدعلی اسدی نوقابی. انتشارات بشری. آخرین نوبت چاپ

 . نشر جامعه نگر. آخرین نوبت چاپدرسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر. ترجمه: مهناز سنجری، مهناز شوقی

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان تالیف ربابه  ضیغمی و همکاران.  آخرین نوبت چاپ
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 بارداری و زایمان ویلیامز.  اخرین چاپ 

 
Pillitteri.  Maternal & child health nursing care  the child hood & childbearing family . 5 edition .2007  
Littleton, Engebertson, J.C (2002). Maternal Neonatal and Women s Health Nursing. 

Wong's .perry, hockenbery.lowdermilk.wilson. maternal child nursing care.2006  
Lowdermilk.D.L.Perry.S.E.Bobak.i.M.(2006).Maternity and womensHealth Care(7 Ed).St Louis: Mosby 

 
 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 مراقبت ویژه نوزادان. ترجمه دکتر خدیجه شریفی. ویراستار دکتر احمد بهداد.انتشارات نسل فراد.

 پذیر . فاطمه کرهرودی. و همکاران. انتشارات نور دانش. نوزاد طبیعی و آسیب

 ان. ترجمه  زیر نظر دکتر یداله زاهد پاشا. انتشارات نور دانشگرجی ام هانی )جدیدترین تاریخ( پرستاری نوزاد

 رفعتی و همکاران فوزیه )جدیدترین تاریخ ( پرستاری بهداشت مادران و نوزادان. انتشارات  بشری 

 صالح زهی هدایت اله و همکاران )جدیدترین تاریخ( پرستاری بهداشت مادر و نوزاد. انتشارات گلبان

 ( بهداشت مادران و نوزادان بر اساس فرایند پرستاریویرایشسیروس )جدیدترین قریب میترا، عظیمی 

، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ...کنر، کارل )جدیدترین تاریخ( مراقبت از نوزاد، ترجمه فرخ صابونی، فرشته نارنجی، چاپ

 اراک. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=Limits&DB=pubmed 

http://www.nann.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1 

http://www.neonatalnetwork.com/ 
http://www.inlm.org 

www.sciencedirect.com 
http://newborns.stanford.edu/PhotoGallery/GalleryIndex.htm 

http://www.uptodate.com 

Whaley & Wong DL (last version) Nursing Care of Infants and Children, Chapter "The high risk newborn 

and family", Mosby Co 
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 دکتر خدام (اختالل سالمت نوزاد) پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزادجدول زمان بندی برنامه درسی 

 رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف
شیوه ارائه 

 درس

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل 

کمک 

 آموزشی

6 

 یهایژگیدر معرض خطر بودن و و فیتعر 61-61 61/66/6198

 ،ی. عالئم خطر نوزاد ریپذبینوزادان آس

 سطوح مراقبت،  انتقال نوزاد

 سخنرانی 

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ 

مطالعه در 

خصوص 

 العملعکس

خانواده در 

مقابل فرزند 

 شدهفوت

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

1 

 سخنرانی زکننده یمتما یهایژگینارس و و نوزاد 61-61 16/66/6198

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ 

مطالعه در 

خصوص نوزاد 

 ترم کینزد

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

1 

 ینوزادان و تاک یدسترس تنفس سندرم 61-61 18/66/6198

 ینوزاد یپنه گذرا

 سخنرانی

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ 

مطالعه در 

 آپنهخصوص 

 هیو ثانو هیاول

و  ینوزاد

 یبتهامراق

 مربوطه

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

1 

 سخنرانی نکروزان تیآنتروکول  ،ینوزاد سیسپس 61-61 50/61/6198

بحث  

 گروهی

پرسش و  

 پاسخ 

مطالعه در 

خصوص 

انطباق 

گوارشی و 

 ایمنی نوزاد

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

0 

نوزاد دیررس و سندرم آسپیراسیون  61-61 61/61/6198

 ممکونیو

 سخنرانی

بحث  

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ 

مطالعه در 

خصوص نوزاد 

 مادر دیابتی

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

1 

 یلیب پرینوزاد: ها کیهمولت اختالالت 61-61 69/61/6198

 خونی یو ناسازگار  ینوزاد  ینمیروب

 سخنرانی

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ 

مطالعه در 

خصوص 

هایپربیلی 

روبینمی 

   یکفیزیولوژ

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

7 

از نوزادان در معرض  یپرستار مراقبت 61-61 11/61/6198

 یترمبر پره دیخطر با تأک

 سخنرانی

بحث 

 گروهی

پرسش و 

مطالعه 

 ،یسمیپوگلیه

ی پوکلسمیه

 نوزادی

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ
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صدمات حین  پاسخ

 تولد نوزاد

8 

از نوزادان در معرض  یستارپر مراقبت 61-61 68/56/6199

 ی ترمبر پره دیخطر با تأک

 سخنرانی

بحث 

 گروهی

پرسش و 

 پاسخ

مطالعه در 

خصوص 

برنامه 

 صیترخ

نوزاد/  نقش 

پرستار در 

تطابق خانواده 

 تیبا وضع

 دیجد

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

 

 
 

 

 

 دکتر سبزی و دکتر جویباری)اختالل سالمت مادر( ادپرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزجدول زمان بندی برنامه درسی 

  تاریخ جلسه

 ساعت

 

 رئوس مطالب

شیوه ارائه 

 درس

فعالیتها

ی 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل 

کمک 

 آموزشی

 مدرس 

فروردین 10 6

99 

تعریف بارداری پر خطر و اثرات آن بر  61-61

 خانواده

پرستاری  درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

خونریزی های  مبتنی بر شواهد در

نیمه اول بارداری ) سقط. مول هیداتی 

 ی خارج رحمی (حاملگفرم. 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

 مطالعه

 فیزیولوژی

 بارداری 

شرکت در 

پرسش و 

 پاسخ

ماژیک و 

وایت بورد، 

 کامپیوتر

دکتر 

 سبزی 

اردیبهشت  6 1

99 

پرستاری  درمان و مراقبتعلل، ، عالیم 61-61

خونریزی های  شواهد درمبتنی بر 

)جفت سرراهی .  نیمه دوم بارداری

 جدا شدن زودر رس جفت ( 

پرستاری  درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

در مشکالت همراه با خونریزی در 

بارداری )اختالالت انعقادی منتشر 

 داخل عروقی و...(

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

 مطالعه

 فیزیولوژی

 بارداری 

شرکت در 

سش و پر

 پاسخ

ماژیک و 

وایت بورد، 

 کامپیوتر

دکتر 

 سبزی 

1 8 

 99اردیبهشت

عالیم، علل، درمان و مراقبت های  61-61

 استفراغ بدخیم بارداریپرستاری در 

پرستاری  درمان و مراقبتعلل، ، عالیم

اختالالت  مبتنی بر شواهد در

)پره  دوران بارداری فشارخون

 اکالمپسی، اکالمپسی(.

 سخنرانی

 گروهی بحث

 پرسش و پاسخ 

 مطالعه

 فیزیولوژی

 بارداری 

شرکت در 

پرسش و 

 پاسخ

ماژیک و 

وایت بورد، 

 کامپیوتر

دکتر 

 سبزی 

اردیبهشت  60 1

99 

، عالیم و نشانه ها، راه های تشخیصی 61-61

های پرستاری مبتنی  درمان و مراقبت

 سخنرانی

 بحث گروهی 

 مطالعه

پاتوفیزیولو

ماژیک و 

وایت بورد، 

دکتر 

 بزیس
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بر شواهد در اختالالت داخلی و 

دد جراحی، ریوی )آسم، سل و ..( و  غ

آندوکرینی )دیابت، هیپوتیروئیدیسم و 

 ،) ... 

* بیماری های عفونی و ویروسی 

(TORCH/S)  .در بارداری

 آپاندیسیت، ضربه به شکم.

ژی، راه  پرسش و پاسخ  

های 

تشخیصی 

و درمان 

بیماری 

های 

داخلی 

 جراحی 

 کامپیوتر

0 11 

  99اردیبهشت

 درمان و مراقبتعلل، ، انواع، عالیم 61-61

 اختالالت مایع آمنیوتیکپرستاری در 

)پلی هیدروآمینوس، الیگو 

 هیدروآمینوس(

عالیم، روش های تشخیصی، تدابیر 

ی در پرستارهای مراقبتدرمانی و 

پذیر جنین های آسیبوضعیت

های های چند قلو، ناسازگاریحاملگی)

نی، مرگ درون رحمی، زجر خو

 جنینی..(

سخنرانی  

تعاملی  + 

 نمایش فیلم

  

 مطالعه

 فیزیولوژی

 بارداری 

مطالعه  

رشد و 

تکامل 

 جنین 

شرکت در 

پرسش و 

 پاسخ

ماژیک و 

وایت بورد، 

 کامپیوتر

دکتر 

 جویباری

اردیبهشت  19 1

99 

علل، عالیم، روش های تشخیصی،  61-61

پرستاری های مراقبتتدابیر درمانی و 

شواهد در زایمان های مبتنی بر 

زایمان سریع، زایمان پذیر )آسیب

زایمان  مشکل، پروالپس بند ناف .

و پاره شدن زودرس  دیررس ،زودرس

 کیسه آب(.

سخنرانی   

تعاملی، نمایش 

 فیلم، 

ارائه مقاله 

توسط + 

مطالعه 

 فرآیند

زایمان 

 طبیعی 
  

ماژیک و 

وایت بورد، 

 کامپیوتر

دکتر 

 اریجویب

انواع، دالیل انجام، عوارض و    99خرداد 0 7

پرستاری قبل، حین و های مراقبت

پس از زایمان های ابزارمند را توضیح 

دهد ) اپی زیاتومی، زایمان با 

 فورسپس، واکیوم، سزارین ..(.

 

یادگیری 

گروهی )متد 

 جیگسا( 

مطالعه 

 فرآیند

زایمان 

 طبیعی 

 

شرکت در 

پرسش و 

 پاسخ

و  کیماژ

بورد،  تیوا

، وتریکامپ

 اسپیکر

دکتر 

 جویباری

علل، عالیم و نشانه ها، تشخیص های   99خرداد  61 8

پرستاری، درمان و مراقبت های 

پرستاری در صدمات وارد به مادر حین 

زایمان )هماتوم، خونریز ی های حین 

زایمان، وارونه شدن رحم، پارگی کانال 

 زایمان، آمبولی مایع آمنیوتیک و...(.

ادگیری ی

گروهی )متد 

 جیگسا(

مطالعه 

 فرآیند

زایمان 

 طبیعی 

شرکت در 

پرسش و 

 پاسخ

و  کیماژ

بورد،  تیوا

 وتریکامپ

دکتر 

 جویباری

*علل، عالیم، تشخیص، درمان و   - 9

تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص 

های پرستاری در عوارض پس از 

مطالعه توسط 

 دانشجو
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زایمان )ترمبوآمبولی، ترومبوفلبیت، 

دومتریت، عفونت عفونت ها مانند آن

 ادراری و...(

 

های تشخیص * نازایی و عقیمی. روش  - 65

 ناباروری. فنّاوری پیشرفته در بارداری. 

های کمک * نظر اسالم در روش

 بارداری و لقاح مصنوعی 

 مشاوره   ارائه* نقش پرستار در 

 * خشونت علیه زنان

مطالعه توسط 

 دانشجو

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


