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 شرح درس:

سٌیي ببرٍری ٍ پیبهدّبی آى آشٌب  خبصبب اصَل راٌّوبئی هددجَ بِ هٌظَر پیشگیزی اس هشکالت فزاگیزاى -

شدُ، داًش ٍ هْبرتْبی السم بزای شٌبسبئی ػَارض جسوی ٍ رٍاًی ًبشی اس هشکالت هذکَر ٍ ارجبع بِ هَقغ 

 .کسب هی ًوبیٌدهددجَیبى را 
 

 اهداف کلی:

 در سٌیي ببرٍری خبص بب اصَل راٌّوبئی در پیشگیزی اس هشکالتآشٌبیی -       

 سٌیي ببرٍری، شٌبسبئی ػَارض ٍ ارجبع صحیح آًْب خبصاصَل بزخَرد بب هددجَ در هشکالت  -

 

 اهداف اختصبصی درس:

  

 

َجَاًی، بلَغ ٍ بشرگسبلی ٍ ًحَُ آشٌبئی بب اصَل بزخَرد بب سَء استفبدُ جٌسی در کَدکی، ً  -1

 ارجبع آًبى

 حبهلگی در ارتببطبت جٌسی غیز قبًًَی یب تجبٍس جٌسی ٍ ًحَُ ارجبع آًبى -2

 

 خَد هزاقبتی  -3

 هفبّین، هببًی تئَریک ٍ حیطِ ّبی خَد هزاقبتی 

 

 تکٌیکْبی خَد هزاقبتی در هشکالت دٍراى ببرداری ٍ بیوبریْبی داخلی ٍ جزاحی در ببرداری- -4

 ت شبیغ دٍراى ببرداریهشکال 

 پزاکالهپسی خفیف ، شدید 

 بیوبری قلبی ٍ تٌفسی در ببرداری 

 بیوبریْبی سیستن ادراری 

 دیببت در حبهلگی 

 .......... ٍ کن خًَی 

 



 

 ي ايفبی وقص ريش حل مسئلٍ ،سخىراوی بروبمٍ ريزی ضذٌ، بحث گريَی روش تدریس:

 

 ، يايت بردpower point  وسبیل کمک آموزشی:

 

 مسئولیتهب و فعبلیتهبی فراگیران:
 

 الف( حضًر فعبل در كالس

 .  مطکالت طرح ضذٌ(ضركت در بحث گريَی ي ارائٍ وظرات  خًد در مًرد  ة

(جُت آضىبيی بب مىببغ ي رفروسُبی مربًط بٍ ايه ياحذ درسی تمبمی داوطجًيبن بٍ صًرت فردی يب گريَی مًظف  بٍ  ج

 .می ببضىذ  Narative Reviewاوتخبة مًضًع ي ارائٍ 

 

 روش ارزشیببی دانشجویبن:

   :                                شرکت در بحث و ارائه نظرات(  (حضور به موقع و فعال ) الف

 مرهن  4                       (:                Narative Review) ب( فعالیت کالسی دانشجو

 نمره 11                                                                                                                                 :  امتحان پایان ترم -ج (

 

 منببع: 

 

 بسته هاي آموزشی خود مراقبتی* 

 نظام جامع توانمند سازي مردم براي مراقبت از خود*

 ، آخزیي چبپکبپالى ٍ سبدٍک*

 آخزیي چبپهبهبئی هبیلش ، 

 بیوبریْبی سًبى ًَاک، آخزیي چبپ

 ادارُ ٍ درهبى ببرداری پز خطز ٍ سایوبى هشکل بز اسبس استبًداردّبی سبسهبى بْداشت جْبًی

 1331بیوبریْبی قلب ٍ حبهلگی، 

 

 

New born& womens health nursing * 

Mayes midwifery * 

 Maternal- child nursing  * 

  *  Preventive and social medicin 

 High risk pregnancy Essential midwifery practice* 

Essential midwifery practice intrapartum care, 2010* 

Essential midwifery practice leader ship, expertise and collaborative working* 

…………..   * 



 

* 


