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 اهداف آموزشی

 :هدف کلی   

  درانتظارفرزنداست.فراهم ساختن امکان تجربه بالینی برای دانشجویان در مراقبت پرستاری از زنان و خانواده 

 :)تظار می رود فراگیران قادر باشند:ی، انآموزشمه اندر پایان بر اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 شرح حال کامل از مادر اخذ نماید. .1

 اصول ایمنی مادر و نوزاد را حفظ نماید. .2

 یافته های آزمایشگاهی غیر طبیعی مادر و نوزاد را شناسایی کند. .3

 موزش دهد.ادر آبه م را صیمراقبت های حین بستری، نکات بهداشتی و ایمنی و مراقبت های پس از ترخ .4

 شیردهی به نوزاد را به طور کامل و صحیح به مادر آموزش داده  و بر نحوه شیر دهی مادر نظارت نماید. .5

 مراقبت از نوزاد، پیگیری واکسیناسیون و آزمایش های غربالگری را به مادر آموزش دهد. .6

 شود.آشنا ژن یسبا اصول مراقبت از نوزاد با دیسترس تنفسی و اصول تجویز اک   .7

 با شیوه کار با انکوباتور آشنا شود. .8

 با اصول مراقبت از نوزاد مبتال به ایکتر آشنا شود. .9

 دانشجو قادر به ثبت کامل و دقیق گزارش پرستاری باشد. .11

 د وازبه خانم های باردار و مادران نوزادان مراجعه کننده به مرکز سالمت شهری آموزش های الزم را در مورد مراقبت از نو .11

 ردهی ارائه دهد.ره شیمشاو

 سن بارداری و تاریخ احتمالی زایمان را در هر بار مراجعه مادران باردار به مرکز سالمت شهری محاسبه نماید. .12

 مراقبت ها و آموزش های الزم را به مادران باردار وخدمات دوران بارداری را بطورکامل برای مادران باردار ارائه دهد. .13
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ر مراجعین به مرکز سالمت شهری را به طور کامل انجام و به  مادران آموزش های الزم را را  دیمان زا زاهای پس مراقبت .14

 ارائه دهد.

 با انواع روش های پیشگیری از بارداری به طور کامل آشنا شود. .15

 نویادجمد صاخ شرایط و خانواده تنظیم مختلف های روش خصوص در کافی مهارت و دانش با  را خانواده تنظیم مشاوره .16

 .دهد امانج

 را به زنان واجد شرایط در صورت امکان آموزش دهد.  IUDشرایط و آمادگی های الزم جهت گذاشتن  .17

 را مشاهده نماید.  IUDحداقل یک مورد گذاشتن و یا کنترل دوره ای   .18

 .گیرد بکار  کودکان ای تغذیه برنامه آموزش هنگام را خود مهارت و دانش .19

 درخواست دهد. ری رابارداان روآزمایشات روتین د .21

 با تست پاپ اسمیر و شرایط و نحوه انجام آن آشنا شده و حداقل یک مورد انجام تست پاپ اسمیر را مشاهده نماید. .21

 رایط و آمادگی های الزم جهت انجام تست پاپ اسمیر را به زنان واجد شرایط آموزش دهد.ش .22

 :حیطه روانی حرکتی 

 و ثبت نماید.گیری دازه ان ارعالیم حیاتی مادر و نوزاد  .1

 معاینه فیزیکی کامل نوزاد  را انجام داده و موارد غیر طبیعی را شناسایی نمابد. .2

 مادر را جهت زایمان آماده کند )سونداژ و ...(. .3

 وضعیت رحم پس از زایمان را بررسی و میزان خونریزی را کنترل کند. .4

 یض کند.ح تعوه صحیشیو هزخم ناحیه جراحی را بررسی و پانسمان ناحیه را ب .5

 ، سوند فولی و ...( را بررسی و مراقبت های مربوط به آنها را انجام دهد.IV Lineاتصاالت مادر ) .6

 جهت خروج از تخت پس از زایمان و راه رفتن به مادر کمک کند. .7
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 دردهای پس از زایمان را بررسی و جهت رفع آن اقدام نماید.  .8

 ه رحم را انجام دهد.کنند منقبضای هوتجویز مناسب داروها از جمله دار .9

 به طور صحیح از نوزاد مراقبت کند )پیشگیری از هیپوترمی و هیپرترمی، مراقبت از بند ناف و ...(. .11

 را به طور صحیح تعبیه و شستشوی معده نوزاد را انجام دهد. OGTیا  NGTدر صورت لزوم  .11

 د.نمای ارسالو  هینمونه های آزمایشگاهی مادر و نوزاد را به طور صحیح ته .12

 .و ثبت نمایند  تکمیل درستی به را آنها و شده آشنا کودک پایش کارت و خانوار بهداشتی پرونده با .13

 پایش رشد نوزادان)اندازه گیری وزن، قد و دورسر( را با دقت انجام و در سامانه سیب ثبت نماید. .14

 پستان انجام دهد.اینه رد معمو کیخودآزمایی پستان را به مددجویان آموزش داده و در صورت امکان  .15

 

 :حیطه عاطفی 

 .ارتباط مناسب با مادران برقرار کند 

 .احتیاطات استاندارد مربوط به کنترل عفونت را رعایت نماید 

 روش های تدریس

 ایفاي نقش * بحث گروهی * پرسش و پاسخ * سخنرانی

 پانل PBL * نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                * گزارش صبحگاهی                    گردش علمی     

Bedside teaching * Grand Round Case Based  Discussion * بيمار شبيه سازي شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 بروشور تالوگ/اک *کسع /ریتصو وایت بورد * پاورپوینت *جزوه/ کتاب *منابع الکترونيک
نمودار/ 

 چارت

 * اشياء و لوازم واقعی ماکت *نرم افزار *فيلم آموزشی فایل صوتی
بيمار استاندارد 

 شده

 بيمار واقعی

* 

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اساليد، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:
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 مکان برگزاری آموزش

 جامعه آزمایشگاه  *بخش بالينی  نویدتی نرسامانه اینت

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 سوال در خصوص مطالب تدريس شده و موارد مطرح شده در بالین بیمار

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  گزارش بالينیارائه  

 پيرامون موضوعات تعيين شده ارائه کنفرانس 
 
 

 و سیاست های مدرس یابط آموزشوض
 انتظارات:  

 موقع به حضور  
  عدم غيبت 

 آموزشی مباحث در فعال شرکت 
 رعایت یونيفرم تعيين شده در بخش 
 رعایت موارد حفاظت فردي 
 همراه داشتن دفترچه یادداشت 
  به موقع تکاليفبارگزاري 

 
 : مجازها

 يزوآمخارج از بخش، حين کاردقيقه در  سیاستراحت به مدت 
 

  ها: تمحدودی

 عدم استفاده از تلفن همراه حين کارآموزي

 عدم تجمع با یکدیگر در داخل بخش
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 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

  بيمار، جهت پيشگيري از انتقال آلودگی ها از بيمار و بالعکساحتياطات استاندارد در برخورد با رعایت 
  آسيب به خود و بيمار ی جهت پيشگيري ازمنراه حل ای 9رعایت 

 فهرست منابع درسی
 کتب پرستاری مادر و نوزاد 

 کتب مربوط به نوزادان 

  دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ایرانکتاب 

 وات موجود در مرکز سالمتبوکلت ها و جز 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط رکردنیجو چند گزينه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 

Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 نمره 02از  بارم بندی نمره 

 نمره 0عدم غیبت:  نمره 2ارزشیابی عمومی: 

 2 ال در کنفرانس ها و بحث های گروهی:فعشرکت 

 نمره
 نمره 14: یاختصاص یابیارزش

  سایر موارد:
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 سزارین درمانگاه و برنامه کارآموزی  بخش 

 مدرس مکان ارائه آموزشی هاي عنوان برنامه زمان

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

 ف پرسنل،وظای سيب،ه ت در سامانچگونگی ثبت اطالعا آشنایی با مرکز بهداشتی،

ورد با در برخو اقدامات الزم  نحوه کنترل خانم باردار ،ننگی زمان مراجعه مددجویاچگو

 مددجویان

مرکز سالمت 

 شهري

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

  انجام اقدامات روز قبل از کنفرانس روشهاي پيشگيري از بارداري ، پرسش

 ز بارداري به مددجویاناي آموزش روشهاي پيشگير

مرکز سالمت 

 شهري

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

بهداشت  -بهداشت فردي -تغذیه( آموزش مراقبتهاي دوران بارداري تشکيل پرونده

 .دهند را براي مادر توضيح (بهداشت دهان و دندان و ..... -جنسی

 انجام اقدامات روز قبل

مرکز سالمت 

 شهري

  مانخ

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي
 انجام اقدامات روز قبل

مرکز سالمت 

 شهري

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي
 انجام اقدامات روز قبل

مرکز سالمت 

 شهري

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي
 انجام اقدامات روز قبل

مرکز سالمت 

 شهري

 خانم 

 نيا يهرسپ

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي
زشيابی، مشخص ارمعارفه، آشنایی با بخش و پرسنل، بيان اهداف کارآموزي و شيوه 

تعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط با ، کردن موضوع کنفرانس ها

 فتن شرح حال از او بيمار و گر

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم 

 انيسپهري 

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

ش نکات الزم در وزبه نوزاد ، آم یردهينوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و ش یبررس

اقدامات  ي، اجرا ماريب ینيارائه گزارش بال مان،یش زنان و زابخ ينوشتن گزارش پرستار

 ي. نوشتن گزارش پرستارینيبال

 نیبخش سزار

بيمارستان 

 موسوي

 خانم

 اين يسپهر

 طبق برنامه

ها گروه کاراموزي  
و گرفتن شرح حال از او  رمايارتباط با ب يمطالعه پرونده و کاردکس، برقرار مار،يب نييتع

 به نوزاد  یردهينوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و ش ی، بررس

نیبخش سزار  

ان بيمارست

 موسوي

 خانم

 اين يسپهر

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي
ارائه گزارش بالينی زنان و زایمان،  بخش پرستاري گزارش نوشتن در زمال نکات آموزش

 بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانه ات، اجراي اقدام بيمار

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

ط با بيمار و گرفتن شرح حال از او اتبتعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ار

 الزم نکات آموزشبه نوزاد ، ی ، بررسی نوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيرده

 اي، اجر ارائه گزارش بالينی بيمارزنان و زایمان،  بخش پرستاري گزارش نوشتن در

 اقدامات بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانه

 

 سزارینبخش 

رستان مابي

 موسوي

 خانم

 سپهري نيا
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 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

و گرفتن شرح حال از او  ماريارتباط با ب يده و کاردکس، برقرارونمطالعه پر مار،يب نييتع

وزش نکات الزم به نوزاد ، آم یردهيشنوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و  ی، بررس

 ي، اجرا ماريب ینيارائه گزارش بال ن،مایبخش زنان و زا يدر نوشتن گزارش پرستار

 انس روزانهفرکن ،ارائهيپرستار گزارش. نوشتن ینياقدامات بال

 

نیبخش سزار  

بيمارستان 

 موسوي

 خانم

 اين يسپهر

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

لعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط با بيمار و گرفتن شرح حال از او تعيين بيمار، مطا

 الزم نکات آموزشزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيردهی به نوزاد ، نوی ، بررس

، اجراي  ائه گزارش بالينی بيمارارزنان و زایمان،  بخش پرستاري رشزاگ نوشتن در

 ائه کنفرانس روزانهاقدامات بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ار

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه اموزيارک

و گرفتن شرح حال از او ر تعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط با بيما

 الزم نکات آموزش، بررسی نوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيردهی به نوزاد ، 

، اجراي  ائه گزارش بالينی بيمارارزنان و زایمان،  بخش پرستاري گزارش نوشتن در

 بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانهت مااقدا

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 ويموس

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

ا بيمار و گرفتن شرح حال از او تعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط ب

 الزم نکات آموزشنوزاد ، ه ب ، بررسی نوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيردهی

، اجراي  زارش بالينی بيمارگ ائهارزنان و زایمان،  بخش پرستاري گزارش نوشتن در

 اقدامات بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانه

 سزارینبخش 

ان بيمارست

 موسوي

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

کاردکس، برقراري ارتباط با بيمار و گرفتن شرح حال از او  و دهتعيين بيمار، مطالعه پرون

 الزم نکات آموزشموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيردهی به نوزاد ، آ ، بررسی نوزاد،

، اجراي  ائه گزارش بالينی بيمارار زنان و زایمان، بخش پرستاري گزارش نوشتن در

 روزانهس اناقدامات بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفر

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

تعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط با بيمار و گرفتن شرح حال از او 

 الزم نکات آموزشسی نوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شيردهی به نوزاد ، ، برر

، اجراي  ائه گزارش بالينی بيمارارزنان و زایمان،  بخش تاريرسپ گزارش نوشتن در

 الينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانهب اقدامات

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم 

 سپهري نيا

 طبق برنامه

 ها گروه کاراموزي

رح حال از ش تنتعيين بيمار، مطالعه پرونده و کاردکس، برقراري ارتباط با بيمار و گرف

 نکات آموزشی به نوزاد ، دهبررسی نوزاد، آموزش نحوه در آغوش گرفتن و شير وي،

اي ، اجر ائه گزارش بالينی بيمارارزنان و زایمان،  بخش پرستاري گزارش نوشتن در الزم

 اقدامات بالينی. نوشتن گزارش پرستاري،ارائه کنفرانس روزانه

 سزارینبخش 

بيمارستان 

 موسوي

 خانم 

 هري نياپس

 


