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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 95-96سال تحصيلی       اولنيمسال 

 

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
را به نحو صحیح و با مهارت الزم انجام دهند. واده و خدمات بهداشت خانواده و تنظیم خان پرستاری مادر و نوزاداین درس به دانشجویان کمک مینماید که خدمات مربوط به 

 همچنین مشکالت موجود در ارائه این خدمات را تشخیص داده و راه حل های الزم را برای رفع انها ارائه نمایند.

 

 :هدف کلی

  فرزندانست.زنان و خانواده در انتظار از  پرستاری تجربه بالینی برای دانشجویان در مراقبتکسب فراهم ساختن امکان 

 :        رفتاریاهداف 

  :  الف( تنظيم خانواده

 با مراجع ارتباط كالمي و غير كالمي برقرار كنند. -1

 از مراجع شرح حال صحيحي بگيرند. -2

 از مراجع معاينه فيزيكي به عمل آورند. -3

 بطورمختصر شرح دهند.نحوه مصرف و ميزان موثربودن روشهاي پيشگيري از بارداري را  -معايب -مزايا -4

 باورهاي غلط مراجع درمورد روشهاي پيشگيري از بارداري را شناسايي و آنها را اصالح نمايند. -5

 به مراجع در انتخاب آگاهانه يك روش پيشگيري از بارداري كمك كنند. -6

 شهاي الزم را بدهند.جع درمورد روش پيشگيري از بارداري انتخاب شده پاسخ مناسب داده و آموابه سواالت مر -7

 

 )مرکز بهداشتی درمانی( 

 
 با مادر ارتباط صحيحي برقرار نمايند. -1

 پرونده بهداشتي تشكيل دهند. نوزادبراي  -2

 مزايا و روش صحيح شيردهي و راههاي حفظ و تداوم آنرا به مادر آموزش دهند. -اهميت تغذيه انحصاري با شير مادر -3

 را مورد بررسي و آموزشهاي الزم را به مادر بدهند.رژيم غذايي مادر شيرده  -4

 آبسه( را به مادران شيرده آموزش دهنند.-شقاق -مراقبت و مشكالت شايع شيردهي ) ماستيت -درمان -راههاي پيشگيري -5

 روش جمع آوري و نگهداري شير را به مادرانيكه ساعتي در روزاز كودك خود جدا مي شوند راآموزش دهند. -6

  شيرخواران نيازمند به تغذيه مصنوعي را شناسايي كرده و نحوه صحيح تغذيه با شير خشك را به مادران آموزش دهند. -7

  نحوه شروع و استفاده از مكملهارا به مادران آموزش دهند. -8

   نوزادبهداشت مادر و پرستاری  کاراموزی نام درس: 

 ساعت  102واحد =  2تعداد واحد: 

  کاراموزینوع واحد:

 کارشناسی پرستاری رشته تحصیلی: مقطع و 

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:همزماندروس 

  42292207 تلفن داخلی دفتر:

 سه شنبه -يكشنبه   8-16ساعات حضور در دفتر:

خانم صادقی، خانم مصطفوی،خانم شادانی، آقای :  مدرس

 علیدوستی

Email :     babashahi_m@pnu.ac.ir                                                      

 9 درمانگاه،روز  9برای دانشجويان دختر:   اراموزیکمکان 

 خش مامايی روز ب

 مردان امین برای دانشجويان پسر بخش جراحی

 

 

  

 



 
 

 د( مراقبتهاي بارداري و پس از زايمان:

 

 ) بخش مامايی و ليبر( 

 

 نحوه پذيرش زائو در ليبر را مشاهده كند  -1

 شرح حال كامل از مادر به عمل اورد  -2

 معاينه فيزيكي انجام دهد  -3

 انقباضات رحمي را از نظر شدت مدت و فاصله بررسي نمايد  -4

 در صورت نياز راه وريدي براي بيمار باز كند  -5

 مراقبتهاي پرستاري مادر حين ليبر را انجام دهد -6

 )مرحله دوم تا چهارم را مشاهده نمايد و مراقبتهاي پرستاري مربوط به هر مرحله را انجام دهدزايمان طبيعي  -7

( را انجام دهد و اموزش هاي الزم در مورد شير دهي در نيم تا دو ساعت اول بعد از (Rooming inمراقبتهاي مربوط به طرح هم اطاقي مارد و نوزاد  -8

 زايمان را براي مادر تشريح كند

 د نحوه مراقبت از نوزاد، تغذيه [ شير دهي، حمام دادن نوزاد و ... اموزشهاي الزم را به مادر بدهددر مور -9

 .عالئم حياتي مادر را بررسي كرده و از انقباض رحم اطمينان حاصل كند -10

 عالئم خونريزي بعد از زايمان را بررسي كرده و در صورت وجود اقدامات پرستاري الزم را انجام دهد. -11

 ت اپيزياتومي مراقبتهاي پرستاري مربوطه را انجام دهددر صور -12

 

 )مرکز بهداشتی درمانی(

 
 پرونده مادر باردار را تنظيم و تكميل نمايند.-1

 مراقبتهاي روتين مادر باردار را بدرستي انجام دهند -2

 سن دقيق بارداري و زمان احتمالي زايمان را بر اساس روشهاي مختلف تعيين نمايند. -3

 آزمايشات روتين بارداري رادرخواست نموده و بتواند آنها را تفسير نمايند. -4

 پرزانتاسيون جنين    وسمع صداي قلب جنين و .... بطرز صحيحي انجام دهند.  -تشخيص سن حاملگي -معاينات شكمي را جهت بررسي سالمت جنين -5

 شهاي بهبود ودرمان آنرا توضيح دهند.شايع در دوران بارداري را براي مادر شرح داده و رو شكايات -6

 قرصهاي تكميلي  دوران بارداري را به مادر تجويزكرده و نحوه مصرف صحيح آنها را شرح دهند. -7

 عوامل خطرزاي دوران بارداري و نيز عالئم شروع زايمان را براي مادر شرح دهند. -8

 بهداشت دهان و دندان و .....  ( را براي مادر توضيح دهند. -بهداشت جنسي -بهداشت فردي -آموزشهاي الزم در دوران بارداري ) تغذيه -9

 در مورد تعداد مراجعات دوران بارداري و پس از زايمان براي مادر توضيح دهند. -10

 روشهاي پيشگيري از بارداري پس از زايمان و دوران شيردهي را براي مادر تشريح نمايند. -11

 زايمان را بطرز صحيحي انجام دهند. مراقبتهاي روتين پس از -12

 فرمهاي مربوطه به مراقبتهاي پس اززايمان راتكميل نما يند. -13

ورزشهاي جلسات اموزش گروهي براي مادران در مورد مراقبت از خود ) تغذيه،خواب، استراحت ، بهداشت فردي ، روابط جنسي ، عاليم خطر ، تمرينات و  -14

 زايمان  ارداري و اموزشهاي بعد ازب

 را انجام دهد مربوط به ارجاعحاملگي هاي پرخطر را تشخيص داده و اقدامات -15

 

 ) مراقبت در منزل(

و اموزشهاي  دانشجو ميبايست در منزل مادر حضور ياقته و مراقبتهاي پرستاري دوران بارداري و بعد از زايمان و بويژه مراقبت از نوزاد را انجام دهد

 ساير اعضا خانواده بدهد.الزم را به مادر و 

 

 

 

 

 

 :روش تدريس
 



 انجام پروسیجرهای الزم توسط مربی وسپس انجام آنها تحت نظارت وکمک مربی
 

 فعالیتهای فراگیران:
 حضور به موقع و بدون غیبت در بخش -1

 های آموزش داده توسط استاد مربوطهفعال بودن برای کسب مهارت -2

 ای که دانشجو به اهداف مورد نظر برسد.تااندازهها تمرین وتکرار مهارت -3

 های حین راند توسط استاد و دانشجوشرکت در بحث -4

 برقراری ارتباط مناسب با مسئولین و پرسنل بخش و ارتباط مناسب با مددجو -5

  در مورد فعالیتهای انجام شده در روز کاراموزی  ارائه گزارش -6

 

 

 :روش ارزشیابی
 ارزشیابی عملکرد با استفاده از چک لیستهای مراقبتی)مشاهده(  -1

 پمفلت اموزشی جزوات یا  تهیهارائه تکالیف درسی شامل کنفرانس بالینی،  -2
 ارزیابی نحوه اموزش مددجو)فردی و گروهی( -3
 تکمیل الگ بوک مورد نظر در این دوره  -4
 منزل  ی از بازدیدگزارش مورد ارائه -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پرستاری و مامايی

 
 بهداشت مادر و نوزاد  پرستاریفعالیتهای آموزشی روزانه دانشجو در واحد کاراموزی 

          روز  18روزها : تعداد                   پرستاری کارشناسیمقطع تحصیلی:

 پره ناتال، درمانگاههای تنظیم خانواده، اتاق زايمان،بخش های مامايی درمانگاههای محل کاراموزی : 

   : 

 

 

  منابع اصلی درس:

 همان منابع درس نظری  

 

 

روزهای 

 کارآموزی

 

 محل کار آموزی

 

 مهارتهای روزانه

 فعالیت دانشجو

عالوه بر تمرين و انجام و گزارش 

فعالیتهای روزانه موضوعات زير توسط 

دانشجو مطالعه و به بحث گذاشته می 

 شود
اشنايي با پرونده بهداشتي  –اشنايي با بخش هاي مختلف درمانگاه  مركز بهداشتي درماني  روز اول

 خانوار  

 

تاريخ  -تعيين سن حاملگي مراقبتهاي دوران بارداري با تاكيد بر  مركز بهداشتي درماني روز دوم

معاينه دهان و دندان  -معاينات فيزيكي  –BMI –احتمالي زايمان 

 مشاوره و اموزش  –

بوكلت مراقبتهاي ادغام يافته –مفاهيم بارداري 

شت دهان و بهدا –معاينه فيزيكي مادران باردار 

  دندان 

 

سمع قلب –مراقبتهاي دوران بارداري با تاكيد بر معاينات لئوپولد  مركز بهداشتي درماني روز سوم

 جنين 

–ازمايشات روتين بارداري   

و اموزش –بعد از زايمان مراقبت  –قبل از بارداري مراقبتهاي  مركز بهداشتي درماني روز چهارم

 مشاوره

 مشكالت و عالئم خطر بعد از زايمان 

 عالئم خطر نوزادي زردي   –رشد و تكامل كودك   نوزادمعاينات –تشكيل پرونده  -نوزادمراقبت  مركز بهداشتي درماني روز پنجم

 بوكلت كودك سالم معاينات نوزاد–تشكيل پرونده  -ادامه مراقبت نوزاد مركز بهداشتي درماني روز ششم

روش صحيح شيردهي و راههاي حفظ  -تغذيه انحصاري با شير مادر مركز بهداشتي درماني روز هفتم

 و تداوم آن به مادر 

 

مكمل ها   -شير مادر  

-معايب -بارداري )مزاياآشنايي با انواع روشهاي پيشگيري از  مركز بهداشتي درماني روز هشتم

نحوه مصرف و ميزان موثربودن  -كنترانديكاسيونها-انديكاسيونها

 آنها(

 -بيان انواع روشهاي پيشگيري از بارداري )مزايا

نحوه  -كنترانديكاسيونها-انديكاسيونها-معايب

 مصرف و ميزان موثربودن آنها(

غربالگري  –سرطانهاي شايع زنان  معاينه پستان  –پاپ اسمير  مركز بهداشتي درماني روز نهم  

 مراحل زايمان طبيعي  مشاهده زايمان طبيعي و انجام مراقبتهاي مربوطه زايشگاه  روز دهم 

 انجام مراقبت هاي پرستاري  بخش مامايي روز يازدهم 

 بعد از زايمان از مادر  

 مراقبتهاي پس از زايمان 

 

 انجام مراقبت هاي پرستاري    بخش مامايي  روز دوازدهم 

 بعد از زايمان از نوزاد 

 نوزاد سالم 

 خدمات بهداشت جامعه   روز سيزدهم 


