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 ساختار دوره

 ندارد:  پیش نیاز دوره

 ساعت ، بیست روز 102 : مدت دوره )به ساعت / روز (

 بخش زنان و زایمان ، اتاق زایمان :  / بخش دوره  حیطم

 6فراگیران : دانشجویان دختر ترم 

 ،یناختشدانش  یریادگیف به در عرصه بهداشت مادر و نوزاد دانشجو موظ یكارآموز نیدر حشرح درس: 

ه بدوره  نیااشد، ب یمرتبط با بهداشت مادران و نوزادان م یخدمات مراقبت ارائهی در راستا یو حركت ینگرش

امعه جگر و ن یكل یجمله كاربرد راهبردها ازی قبل یآموخته ها یریدهد تا با به كارگ یدانشجو فرصت م

ت مالس تیضعو هد،بر شوا یو مبتن یتفكر انتقاد یاده از روش هاو استف یپرستار ندیفرا یرینگر با به كارگ

 یتمالقوه سبال وت بالفعل المسائل و مشك صیمادر، نوزاد و خانواده سالم و در معرض خطر را به منظور تشخ

 نیه با اانوادخ قیمناسب را جهت تطب یپرستار ریبه موقع تداب یریگ میو با تصم نمودهی ابیآنها را ارز

 ه مراقبتت ارائم را جهالز ییشود كه دانشجو توانا یم فراهمیی فرصت ها نی. همچنردیها به كار گ تیموقع

مات ه خدمختلف ارائ یها عرصهدر ندهیآ ینقش ها یفایا یبطور مستقل كسب نموده و برا یپرستار یها

 تا منزل آماده گردد. مارستانیاز ب یعنی

 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

از مادران، نوزادان و  یدر مراقبت پرستار انیدانشجو یبرا ینیفراهم ساختن امكان تجربه بال : هدف كلی دوره 

اجرا  ،یطرح مراقبت یزیبرنامه ر ص،یو شناخت، تشخ یجهت بررس یعمل یها مهارت به یابیخانوده آنها، دست
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 یعیطب یها تیدر موقع انیمددجوی(نوو مع یاجتماعی روان ،یجسم)مت الت سالمسائل و مشك یابیو ارزش

مختلف ارائه خدمات  یهاو عوارض در عرصه یماریاز ب یریشگیمت، پالبه منظور ارتقا سطح س ریپذ بیو آس

 (تا منزل مارستانیاز ب)

 :بخش وزاد درر و ناهداف ویژه و مهارت های مورد انتظار از دانشجویان در ارتباط با پرستاری ماد

 :قادر باشند دوره  نیا انیرود در پا یماز دانشجو انتظار 

 . و مقررات بخش ها را بداند مارستانیب طیمح (1

 .را نشان دهد مارانیو شناخت ب یبررس یچگونگ (2

 .انجام دهد یمراقبت یمراقبت از مادران و نوزادان را با توجه به استانداردها (3

 .با مددجو و خانواده ها ارتباط برقرار كند (4

ا به ر ینمینكات ا تیكنترل عفونت و رعا یز مادران و نوزادن راهكارهاهنگام انجام مراقبت ا (5

 .ردیكارگ

 .دهد صیپرخطر و كم خطر را تشخ یها یحاملگ (6

 .را بداند نیمحدوده نرمال ضربان قلب جن (7

 .دهد حیرا توض مانیو براورد زمان زا یسن حاملگ نییتع یچگونگ (8

 .ددان یرا م (ابتیفشارخون، د)خطر مراقبت از مادران پر نهیزم در زمال ینكات پرستار (9

رخطر را دران پزم در دادن دارو به ماال یاورژانس را شناخته و نكات پرستار یترال یداروها (10

 .دهد حیتوض

 .انجام دهد حیرا به طور صح یریرگ گ (11

 .دهد حیتوض را( مراقبت از چشم و بندناف و ... ،یكیزیف نهیمعا)مراقبت از نوزاد  یچگونگ (12

 .ندا بدار (و ... انوزیآپنه، س)در نوزاد  یعیطب ریغ یئم و نشانه هاالع یبررس یچگونگ (13

 .روتین را به طور صحیح انجام دهد مراقبتهای (14

 .تخت بیمار را جهت پذیرش بیمار از اتاق عمل آماده كند  (15

16) Air -way    د.ساكشن باالی سر بیمار آماده باشو اكسیژن و 
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 عالیم حیاتی بیمار را كنترل كند. (17

 شن مناسبی جهت بازبودن راههای هوایی بیمار بدهد.پوزی (18

 .دارد راه وریدی بیمار را باز نگه می (19

 .كندجذب و دفع بیمار را كنترل و در چارتهای مربوطه باالی سر بیمار ثبت می (20

 .كندخونریزی واژینال و آبدومینال را كنترل كرده و گزارش می (21

 .دهدماساژ میارتفاع رحم بیمار را به طور صحیح تعیین كرده و  (22

 دستورات پرستاری بخش سزارین را از روی كاردكس اجرا میكند.  (23

به  نوع سرم را با توجه به دستورات پزشك با محاسبه قطرات سرم و چسباندن برچسب (24

 بیمار وصل میكند. 

 پوشاندن دستكش انجام میدهد.  اخونگیری را ب (25

 لوله های آزمایش را برچسب زده و آماده خونگیری میشود.  (26

 با توجه به دستورات پزشك آمپول مسكن را عضالنی تزریق میكند.  (27

 یدهد. جام ممحل تزریق عضالنی را با پنبه  الكل به طور دورانی پاك كرده و تزریق را ان (28

 دستورات دارویی را در زمان صحیح با محاسبه دوز داروها انجام میدهد.  (29

رم ل رگ و زیر جلد نبودن ستزریقات وریدی را بعد از شستن دست و كنترل دقیق مح (30

 انجام میدهد. 

 سر سوزنهای مصرف شده را در ظرف مخصوص می اندازد.  (31

 كارت رژیم غذایی را از روی كاردكس تعیین و باالی سر بیمار نصب میكند. (32

 آموزش پرستاری روتین شیردهی را توضیح میدهد.  (33

 . ارتباط مادر و نوزاد را با توجه وضع عمومی مادر برقرار میكند (34

 آموزشهای صحیح در مورد اهمیت شیر مادر میداند.  (35

a. سینه گرفتن صحیح نحوه  

b. نوزاد كردن بغل صحیح نحوه  
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c. شیردهی از بعد بالفاصله نوزاد خواباندن صحیح نحوه  

d. سینه نوك زخم درمان نحوه  

e. ایمنی عاطفی، غذایی، ارزش نظر از شیرمادر فواید  

f. اولیه حالت هب مادر ارگانهای برگشتن در شیردهی اهمیت  

 رفلكس ها و معاینه نوزاد را انجام میدهد.  (36

 قبل از آغاز هر گونه پروسیجر به مادر توضیح میدهد.  (37

 دستهای خود راقبل و بعد از تماس با نوزاد با آب و صابون میشوید.  (38

 معاینه زاویه مچ دست، بازگشت ساعد، زاویه حفره پشت زانو، عالمت بستن (39

 ، پا،كردن ریشه یابی، پلك زدن، مورد بابینسكی، چنگ زدن رفلكس های نوزاد )تونیك (40

 قدم زدن، گاالنت،پرز( را انجام میدهد. 

  یكند.معالئم دررفتگی مادرزادی هیپ، لب شكری، شكاف كام، اسپینا بیفیدا را كنترل  (41

 ادرار و مدفوع نوزاد را كنترل میكند. (42

نجام را ا ای الزم در این زمینهقادر به شناسایی عالئم التهاب بند ناف بوده و آموزشه (43

 میدهد. 

 . میدهد انجام را اكالمپسی پره بیمار از پرستاری مراقبتهای (44

 كنترل میكند.  Mgsouبازده ادرار را قبل از تزریق  DTR/RRعالئم  (45

 هر ساعت فشار خون را كنترل میكند.  (46

 نوع سرم و مقدار آن را كنترل میكند.  (47

 ستفراغ، سردرد...( را كنترل میكند.درد اپی كاكستر، تهوع، ا)عالیم  (48

49) Intake/output  .بیمار را كنترل میكند 

 زمان اتمام تزریق سولفات منیزیم را كنترل میكند. (50

 .میداند را  ترخیص روز دستورات (51

 با توجه به نوع برش پاسمان را با رعایت اصول صحیح آسپتیك انجام میدهد.  (52



6 

 

 نسزیون میداند و آموزش میدهد.روزهای برداشتن بخیه را با توجه به نوع ا (53

 در مورد استحمام بیمار توضیح میدهد. (54

 در مورد رژیم غذایی بیمار توضیح میدهد (55

 آموزش مراقبتهای پرستاری از مادر و نوزاد را بعد از ترخیص میدهد.  (56

 ماهگی را توضیح میدهد. 6اهمیت شیردهی تا پایان  (57

 مراقبت از پرینه و محل عمل را آموزش میدهد (58

 بت از سینه و روشهای جلوگیری از ترك سینه را آموزش میدهد.مراق (59

 اهمیت تغذیه خود مادر  را توضیح میدهد. (60

 در مورد مراقبت از نوزاد )نحوه شیردهی، حمام، بندناف( آموزش میدهد. (61

 در مورد ورزشهای بعد از زایمان آموزش میدهد. (62

 زمان تزریق واكسنها را آموزش میدهد. (63

 ین حاملگی ها را به مادر آموزش میدهد. اهمیت فاصله گذاری ب (64

 دهد.به مادر آموزش می (IUD) در مورد راههای پیشگیری از بارداری )قرص، اندوم،  (65

 وزاد درنر و ماد یدر ارتباط با پرستار انیمورد انتظار از دانشجو یو مهارت ها ژهیاهداف و

 :زایشگاه  بخش

 در باشند :دوره قا نیا انیرود در پا یدانشجو انتظار م از

 .میكند اجرا و داندرا می زایماندستورات روتین در بخش  (1

 .داندخارج كردن بیمار و نحوه شروع مایعات را می NPOنحوه از  (2

 آورد. بیمار را به حركت در می (3

 . كندمی D.Cسوند و سرم بیمار را  (4

 .دهدكردن سرم را با اصول صحیح انجام می ینهاصول هپار (5

 .پوشد ند دستكش یكبار مصرف میكردن سو D.Cقبل از شروع  (6
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 .كندكردن سوند مثانه، ادرار كردن بیمار را كنترل می D.Cبعد از  (7

 تأثیرو عوارض داروهای روتین بخش سزارین را میداند.  (8

 تأثیر داروهای اكسی توسین و مترژین و سولفات منیزیم را میداند. (9

 داندعوارض داروهای اكسی توسین و مترژین و سولفات منیزیم را می (10

رش ا گزارتستهای آزمایشگاهی را به طور صحیح و عملی تفسیر نموده و موارد غیر طبیعی  (11

 میكند. 

 ( SGOOT, SGآنزیمهای كبدی ) (12

13) Hb,Hct, WBC, RBC, F.BS, UREACR 

 و مقررات: نیقوان

 مجاز بتی؛ در صورت داشتن غ(در ساعات مشخص شده طبق برنامه)یحضور مرتب و منظم در كارآموز. 1

جهت  به آموزش دانشكده رمجازیغ بتیو در صورت داشتن غ یجبران جلساتنشجو موظف به شركت دردا

 .گردد یم یمعرف یریگ میتصم

 (ت، پمفلكنفرانس، ژورنال)خواسته شده در زمان مقرر فیو ارائه تكال ینیبال یانجام مهارت ها. 2

 در عرصه یكارآموز انیشركت در امتحان پا. 3

در  تیوفقم ف،یانجام به موقع تكال ،یگروه یالب )پرسش و پاسخ ، شركت در بحث هابازخورد درك مط. 4

 (اندورهیپا یآزمون عمل

 مربوطه یه مربآن در زمان مقرر ب لیداده شده به دانشجو توسط خود فرد و تحو لیتحو یفرمها لیتكم. 5 

 كارآموزان: یقالو اخ یحرفه ا فیوظا

مل عبه  یز ورا ا یو روح یجسم تیداشته و حما رشیرا در بدو پذ ماریارتباط موثر با ب یبرقرار ییتوانا /1

 آورد

 یهمكار انشیا یها یینظارت و راهنما رشیو پذ فیداشته و در انجام وظا یو مناسب با مرب دیارتباط مف /2

 الزم را داشته باشد

 داشته باشدزم را ال یبا آنها همكار فیم وظاارتباط مناسب برقرار كرده و در انجا مارستانیبا پرسنل ب /3



8 

 

م را زال یكارها همبا آن فینظم و انجام وظا تیخود ارتباط مناسب برقرار كرده و در رعا یها یبا همگروه /4

 داشته باشد

 كند تیرا رعا ییو شئونات دانشجو یمالحجاب اس /5

 دابیوقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور  /6

 قه نشان دهدالو ع لیتما فیداشته باشد و در انجام دادن وظا تیاحساس مسئول /7

 دوره: یابینحوه ارزش

 (یارائه كنفرانس، ژورنال و پمفلت آموزش)ینیبال فیانجام و ارائه تكال یابیارز

نت، كنترل عفو ون،یزاسیلیاصول استر تیرعا)عملكرد دانشجو در ارائه مراقبت ها وهیش یابیارز

 (یپرستارندیافر

 :یابیمورد ارزش یها تمیآ

 نمره 2: ابیو غ حضور

 نمره 3: فیتكال

 نمره 20: (ستیچك ل)یمهارت یابیارزش

 نمره 3دوره:  انیپا آزمون

 نمره 2 :یو رفتار یقالاخ یارهایمع تی: رعاگرید موارد

 

 در عرصه یدر كارآموز یابیارزش ستیچك ل

 بدای یم لیتر تقل یكمتر و اختصاص یها تمیبه آ یارآموزبر اساس بخش ك ریز ستیچك ل یها تمی* آ

 0 0.25 0.50 0.75 1 عنوان مهارت ردیف

      .را نشان دهد مارانیو شناخت ب یبررس یچگونگ 1
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 یبتاقمر یاز مادران و نوزادان را با توجه به استانداردها 2

 .انجام دهد

     

      .با مددجو و خانواده ها ارتباط برقرار كند 3

رل نتك یهنگام انجام مراقبت از مادران و نوزادن راهكارها 4

 .ردیرا به كارگ یمنینكات ا تیعفونت و رعا

     

      .دهد صیپرخطر و كم خطر را تشخ یها یحاملگ 5

      .را بداند نیمحدوده نرمال ضربان قلب جن 6

را  مانیو براورد زمان زا یسن حاملگ نییتع یچگونگ 7

 .دهد حیتوض

     

ر مراقبت از مادران پرخط نهیالزم در زم ینكات پرستار 8

 .داند ی( را مابتی)فشارخون، د

     

 زمال یاورژانس را شناخته و نكات پرستار یترال یداروها 9

 .دهد حیدر دادن دارو به مادران پرخطر را توض

     

      .انجام دهد حیرا به طور صح یریرگ گ 10

 شمچمراقبت از  ،یكیزیف نهیراقبت از نوزاد )معام یچگونگ 11

 .دهد حیو بندناف و ...( را توض

     

 در نوزاد یعیطب ریغ یعالئم و نشانه ها یبررس یچگونگ 12

 .و ...( را بداند انوزی)آپنه، س

     

      مراقبتهای روتین را به طور صحیح انجام دهد. 13

      نداتاق عمل آماده ك تخت بیمار را جهت پذیرش بیمار از 14

15 Air -way ر بیمار آماده و اكسیژن و ساكشن باالی س

 باشد.
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      عالیم حیاتی بیمار را كنترل كند. 16

      د.پوزیشن مناسبی جهت بازبودن راههای هوایی بیمار بده 17

      دارد.راه وریدی بیمار را باز نگه می 18

ی كنترل و در چارتهای مربوطه باالجذب و دفع بیمار را  19

 كند.سر بیمار ثبت می

     

ش خونریزی واژینال و آبدومینال را كنترل كرده و گزار 20

 كند.می

     

اژ ارتفاع رحم بیمار را به طور صحیح تعیین كرده و ماس 21

 دهد.می

     

-داند و اجرا میدستورات روتین در بخش سزارین را می 22

 كند.

     

 خارج كردن بیمار و نحوه شروع مایعات را NPOنحوه از  23

 داند.می

     

      آورد.بیمار را به حركت در می 24

      .كندمی D.Cسوند و سرم بیمار را  25

-اصول هپارنیزه كردن سرم را با اصول صحیح انجام می 26

 .دهد

     

كردن سوند دستكش یكبار مصرف  D.Cقبل از شروع  27

 پوشد.می

     

نترل كردن سوند مثانه، ادرار كردن بیمار را ك D.Cبعد از  28

 كند.می

     

      دستورات روز ترخیص  را میداند. 29

با توجه به ن.ع برش پاسمان را با رعایت اصول صحیح  30

 آسپتیك انجام میدهد.
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د و دانروزهای برداشتن بخیه را با توجه به نوع انسزیون می 31

 آموزش میدهد.

     

      در مورد استحمام بیمار توضیح میدهد. 32

      در مورد رژیم غذایی بیمار توضیح میدهد. 33

 دستورات پرستاری بخش سزارین را از روی كاردكس اجرا 34

 میكند.

     

ات نوع سرم را با توجه به دستورات پزشك با محاسبه قطر 35

 بیمار وصل میكند.سرم و چسباندن برچسب به 

     

      خونگیری را ب پوشاندن دستكش انجام میدهد. 36

یش را برچسب زده و آماده خونگیری لوله های آزما 37

 میشود.

     

با توجه به دستورات پزشك آمپول مسكن را عضالنی  38

 تزریق میكند.

     

اك پمحل تزریق عضالنی را با پنبه  الكل به طور دورانی  39

 رده و تزریق را انجام میدهد.ك

     

 وهادستورات دارویی را در زمان صحیح با محاسبه دوز دار 40

 انجام میدهد.

     

تزریقات وریدی را بعد از شستن دست و كنترل دقیق  41

 محل رگ و زیر جلد نبودن سرم انجام میدهد.

     

      سر سوزنهای مصرف شده را در ظرف مخصوص می اندازد. 42

ر كارت رژیم غذایی را از روی كاردكس تعیین و باالی س 43

 بیمار نصب میكند.

     

      آموزش پرستاری روتین شیردهی را توضیح میدهد. 44

     ارتباط مادر و نوزاد را با توجه وضع عمومی مادر برقرار  45
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 میكند.

      آموزشهای صحیح در مورد اهمیت شیر مادر میداند. 46

      را می داند . نحوه صحیح گرفتن سینه 47

      را می داند . نحوه صحیح بغل كردن نوزاد 48

      نحوه صحیح خواباندن نوزاد بالفاصله بعد از شیردهی 49

      را می داند . نحوه درمان زخم نوك سینه 50

      فواید شیرمادر از نظر ارزش غذایی، عاطفی، ایمنی 51

      یهیردهی در برگشتن ارگانهای مادر به حالت اولاهمیت ش 52

      رفلكس ها و معاینه نوزاد را انجام میدهد. 53

      قبل از آغاز هر گونه پروسیجر به مادر توضیح میدهد. 54

ن ابوصدستهای خود راقبل و بعد از تماس با نوزاد با آب و  55

 میشوید.

     

 شت ساعد، زاویه حفره پشتمعاینه زاویه مچ دست، بازگ 56

 زانو، عالمت بستن

     

رفلكس های نوزاد )تونیك كردن ریشه یابی، پلك زدن،  57

 را مورد بابینسكی، چنگ زدن، پا، قدم زدن، گاالنت،پرز(

 انجام میدهد.

     

عالئم دررفتگی مادرزادی هیپ، لب شكری، شكاف كام،  58

 اسپینا بیفیدا را كنترل میكند.

     

      ادرار و مدفوع نوزاد را كنترل میكند. 59

ی شهاقادر به شناسایی عالئم التهاب بند ناف بوده و آموز 60

 الزم در این زمینه را انجام میدهد.

     

ز آموزش مراقبتهای پرستاری از مادر و نوزاد را بعد ا 61

 دهد.ترخیص می
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      یدهد.ماهگی را توضیح م 6اهمیت شیردهی تا پایان  62

      مراقبت از پرینه و محل عمل را آموزش میدهد 63

مراقبت از سینه و روشهای جلوگیری از ترك سینه را  64

 آموزش میدهد.

     

      اهمیت تغذیه خود مادر  را توضیح میدهد. 65

 اف(در مورد مراقبت از نوزاد )نحوه شیردهی، حمام، بندن 66

 آموزش میدهد.

     

      ر مورد ورزشهای بعد از زایمان آموزش میدهد.د 67

      زمان تزریق واكسنها را آموزش میدهد. 68

 اهمیت فاصله گذاری بین حاملگی ها را به مادر آموزش 69

 میدهد.

     

( IUDدر مورد راههای پیشگیری از بارداری )قرص، اندوم،  70

 به مادر آموزش میدهد.

     

 اری از بیمار پره اكالمپسی را انجاممراقبتهای پرست 71

 میدهد.

     

 Mgsouبازده ادرار را قبل از تزریق  DTR/RRعالئم  72

 كنترل میكند.

     

      هر ساعت فشار خون را كنترل میكند. 73

      نوع سرم و مقدار آن را كنترل میكند. 74

 ار)درد اپی كاكستر، تهوع، استفراغ، سردرد...( عالیم  75

 كنترل میكند.

     

76 Intake/output .بیمار را كنترل میكند      

      زمان اتمام تزریق سولفات منیزیم را كنترل میكند. 77

      تأثیرو عوارض داروهای روتین بخش سزارین را میداند. 78

     تأثیر داروهای اكسی توسین و مترژین و سولفات منیزیم  79
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 را میداند.

ض داروهای اكسی توسین و مترژین و سولفات عوار 80

 .منیزیم را میداند

     

تفسیر زمایشگاهی را به طور صحیح و عملی تستهای آ 81

 میكند. نموده و موارد غیر طبیعی را گزارش

     

      SGOOT, SG)آنزیمهای كبدی  82

83 Hb,Hct, WBC, RBC, F.BS, UREACR      

 

 : منابع آموزشی

 .1392،یو بهداشت مادران و نوزادان. انتشارات بشر یاع. پرستار ینوقاب یم. اسد ،یذولفقار

 .1393. نشر كنكاش، یس. درسنامه جامع بهداشت مادر، كودك و بارور ییص، فدا یش، طاهر كهن
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