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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مامایی و پرستاریدفتر توسعه آموزش دانشکده 

 1پرستاری بهداشت مادران و نوزادان  : طرح درس ترمی

 

   95-96 دوم    :نیمسال                                                        1ان و نوزاد انبهداشت مادرپرستاری  :درس

 گروه بهداشت مادر و کودکگروه آموزشی:                                  مامایی بویه گرگان                             -پرستاریدانشکده: 

  3ترم   پرستاری کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی:                         پرستاری بهداشت مادر و نوزاد                                  : نام درس

              ( مرادی خانم )  16-18 ساعت  و خدام( دکتر سبزی و دکتر ) 16- 14ساعت  ها دوشنبه: جلسات

   : 16-14جلسه (ساعت  6شنبه ها از هفته اول تا هفته ششم)یکدکتر خدام 

 (ساعت  6دکتر سبزی :  دوشنبه ها از هفته هفتم تا دوازدهم) 16-14جلسه 

   : 18-16جلسه ( ساعت  8ه ها از هفته اول تا هشتم)شنبیکخانم مرادی 

 و ماماییدانشکده پرستاری  محل برگزاری: 

        واحد توسط گروه مامایی( 1واحد توسط گروه کودکان و  5/1)  واحد تئوری 5/2 تعداد واحد :

 

  : مسئول درس -

      Email: khoddam@goums.ac.ir     32430353دانشکده پرستاری    حمیرا خدامدکتر 

 مدرسین:

 دکتر حمیرا خدام: مراقبت از نوزاد سالم 

 مراقبتهای دوران بارداری و پس از آن :سبزی زهرا دکتر  

                     Dr.sabzi@goums.ac.ir            zsgorgan@yahoo.com 
  ها و تغییرات جفت، جنین و لقاح، بارداری، زایمان، یائسگیویژگی )گروه مامایی(  مرادیخانم 

m.moradi48@yahoo.com 

حین و پس از زایمان از مادران باردار سالم و اصول مراقبت بالفاصله و پس از تولد  قبل ،مراقبت نحوه ی آشنایی دانشجویان با   : هدف کلی 

 نوزاد سالم 

 اهداف اختصاصی 

  تعاریف، اهداف پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، نظام ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادان شامل؛ کلیات پرستاری مدران و

 نوزادان و عوامل موثر، شاخص های مهم حیاتی در بهداشت مادران و نوزادان

 آن را شرح دهد. یولوژیزیو ف یدستگاه تناسل ساختمان 

 ح نمایند.آندومتر  تشری کلیو س یتخمدان کلیلقاح، س مراحل 

 شرح دهدو ویژگی های آن را دوره باروری 

 و مراقبتهای مربوطه یائسگیو عوامل موثر بر آن ، عوارض  یائسگی،  یائسگیاز  شیسندرم پ 

 کند. فیرا تعر ییاصطالحات ماما 

 را نام ببرد. یحاملگ صیتشخ یروشها 

 را شرح دهد. یباردار یها و نشانه عالئم 

 دینما انیجفت را ب های¬و عملکرد هورمونجفت را نام برده  یهورمونها. 

 دهد. حیجفت را توض یولوژیزیف 

 دهد. حیرا توض نیجن یولوژیزیف 

 دهد . حیتوض یمختلف بدن مادر را با باردار یو تطابق دستگاهها  یدوران باردار کیولوژیزیف راتییتغ 

 بتهای روزمره()ویزیت پره ناتال و مراق مراقبت های متداول دوران بارداری  را شرح دهد 

 .مراقبتهای پرستاری در ناراحتی های  جزئی در دوران بارداری راشرح دهد 

mailto:khoddam@goums.ac.ir
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 .عالئم هشداردهنده و مراقبت های پره ناتال در بارداری را شرح دهد 

 مختلف ارزیابی سالمت جنین را شرح دهد. روشهای 

 زایمان طبیعی را شرح دهد.  مکانیسم 

 دهد. حیرا توض یعیطب مانیمراحل مختلف زا یمراقبتها 

 مراقبتهای متداول بالفاصله پس از زایمان را شرح دهد 

 مراقبتهای متداول دوران نفاس  را شرح دهد  

 و مزایا ومعایب هریک از روشها را شرح داده و با هم مقایسه کنداستفاده  نحوه ،تیموفق زانیم ،خانواده میتنظ یروشها. 

 کند انیخانواده را ب میتنظ یاز روشها کیهر. 

 .چگونگی تطابق نوزادان بازندگی خارچ رحمی را توضیح دهد 

 ح دهد.دان و مراقبت های حین معاینه را شرمعاینه فیزیکی  نوزا 

  را توضیح دهد.  نوزاد  اقدامات مراقبتی بالفاصله پس از تولد 

  شرح دهد ، را طی ماه اول، اقدامات مراقبتی روزانه از نوزاد 

  را شرح دهد و مراقبتهای دوران شیر دهی  ، موارد منع شیردهی و شیردهی در شرایط خاصتغذیه با شیر مادری مزایا 

 : منابع اصلی درس
 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ) لیفر (  

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان تالیف ربابه  ضیغمی و همکاران.  آخرین نوبت 

 شوقی   ک( ترجمه لودرمیل ) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

 اخرین نوبت چاپنوزاد طبیعی و آسیب پذیر . فاطمه عالیی و.. انتشارات نور دانش 

 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 

 سایت های مرتبط:

http://www.inlm.org 
www.sciencedirect.com 
www.who.int 
http://newborns.stanford.edu/PhotoGallery/GalleryIndex.htm 
http://www.uptodate.com 

 کیس.    و معرفی* روش ارئه درس : سخنرانی. پرسش و پاسخ.

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی: 
  پایان دوره.: صورت سئواالت تستی و چند گزینه ای امتحان 

 زمان و مباحث با هماهنگی نماینده کالس اعالم خواهد شد( ) میان ترم 

 نمره 1سی: مشارکت در کالس و پرسش و  پاسخ کال 

  :نمره   0.5اخالق و  حضور منظم در کالس 

  نمره   2-1معرفی کیس از نوزادان بستری  یا نمره فوق العاده : ارائه کنفرانس مرتبط با مباحث کالس 

 در چهارچوب طرح درس باشد و پس از هماهنگی تهیه و ارائه شود باید عناوین  مورد نظر برای  ارائه کنفرانس  .  

 مقررات 

 وش کردن موبایل در کالس درس  خام 

 رعایت اصول اخالقی و احترام به دیگران 

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

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

 معرفیی شیده و برعهیده ی د انشیجویان میی باشید. محتیوای ایین          مسئولیت مطالعه و یادگیری مباحث ستاره دار )*(براساس منابع

http://www.inlm.org/
http://www.inlm.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://newborns.stanford.edu/PhotoGallery/GalleryIndex.htm
http://newborns.stanford.edu/PhotoGallery/GalleryIndex.htm
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
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 جلسات جزء مباحث امتحانی می باشد

        جلساتی که به دلیل تعطیلی توسط دانشجویان تشکیل نمی شود مجددا برگیزار نشیده و مسیئولیت مطالعیه و ییادگیری آن برعهیده

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

 

 جدول زمانبندی و عناوین درس
 دانشجو یها یآمادگ مدرس دوران بارداری و پس از آن( سالمت) عنوان زمان جلسه

 
1 17/11/95 

 

تعاریف سالمت، سالمت زن، نظر اسالم نسبت به سالمت زن، بلوغ ، 

و سندرم پیش از قاعدگی،  اولین قاعدگی عوامل موثر بر شروع آن 

دوره باروری، سندرم پیش از یائسگی، یائسگی و عوامل موثر برآن و 

 عوارض یائسگی

خانم 

 مرادی 

  ،آندومتر کلیو س یتخمدان کلیمراحل لقاح، س

جفت و عملکرد  یهورمونها، جفت یولوژیزیف

 جفت های¬هورمون

2 24/11/95 

 

اندام های تناسلی  یاسلدستگاه تن یولوژیزیو فمروری بر آناتومی 

خارجی و داخلی: سیکل تخمدانی، سیکل قاعدگی و تاثیر هورمون ها 

 بر سیکل تناسلی زن 

خانم 

 مرادی 

 آناتومی و فیزیولوژی و اصطالحات پزشکی

3 1/12/95 

 

بلوغ تخمک و اسپرم، انتقال به لوله های رحمی، لقاح، تشکیل تخم، 

آمنیوتیک، پرده های جنینی، تکوین و تکامل جفت، بند ناف و مایع 

رشدو تکامل جنین در هر دوره ، عوامل موثر برآن، گردش خون 

 جنینی

خانم 

 مرادی 

 آن یولوژیزیو ف یساختمان دستگاه تناسل

4 8/12/95 

 

 یتطابق دستگاههاو  جسمی/ فیزیولوژیک دوران باردای  راتییتغ

 مختلف بدن مادر
خانم 

 مرادی 

 ،آندومتر کلیو س یتخمدان کلیمراحل لقاح، س

جفت و عملکرد  یهورمونها، جفت یولوژیزیف

 جفت های¬هورمون

5 15/12/96 

 
عالئم و نشانه های حاملگی، بارداری،  تعریف واژه ها و اختصارات

روش های محاسبه تاریخ احتمالی زایمان ، تغییرات جسمی دوران 

 بارداری در سیستم تناسلی و سایر سیستمها

خانم 

 مرادی 

و تطابق   یدوران باردار کیولوژیزیف راتییتغ

 مختلف بدن  یدستگاهها

اهمیت و دالیل بررسی سالمت جنین، انواع روش ، نیجن *سالمت 22/12/95 6

های تهاجمی و غیر تهاجمی تشخیصی سالمت جنین مانیتورینگ 

داخلی و خارجی، داپلر، سونوگرافی ارزیابی حرکات جنین ، 

OCT.NST. -  روفایل جنینی، نمونه برداری از بیوفیزیکال پ

پرزهای کوریونی، نمونه گیری از بند ناف، آمنیوسنتز، و آخرین روش 

 ها بر اساس پیشرفت طب جنینی

خانم 

 مرادی 

 یدوران باردار کیولوژیزیف راتییتغ

7 13/1/96 

 
 زایمان طبیعی

عوامل موثر بر زایمان طبیعی، روش های تشخیص  -الف 

لمس شکم، مانور لئوپولد،  وضعیت جنین در لگن )

سونوگرافی(، در کانال زایمان. نیروهای زایمان : انقباضات 

زایمانی، خصوصیات انقباضات رحمی،) تناوب. شدت. مدت 

 . دوره استراحت (

تئوری های مربوط به شروع زایمان :حرکات اساسی 

 مکانیزم زایمان طبیعی 

کاذبو عالئم شروع زایمان : عالئم مقدماتی، عالئم  -ب

خانم 

 مرادی 

و تطابق   ین بارداردورا کیولوژیزیف راتییتغ

 مختلف بدن  یدستگاهها
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 حقیقی، دیالتاسیون و افاسما

 (4تا1مراحل مختلف زایمان ) مرحله  -ج 

تغییرات فیزیولووژیک در هنگام زایمان در قلب و  -د

 گردش خون ، تنفس ، گوارش و ادراری

مراقبت های پرستاری در حین و آموزش الزم به  -ه

 مددجو ) آمادگی زایمان ( 

8 20/1/96 

 

 : مانیمختلف کاهش درد زا یروش ها و  مانیعلل درد زا

، الماز،  Read) روش  ییدارو ریکاهش درد غ یروش ها

طب   ن،یگزیطب مکمل و جا ،یطب سوزن زم،یپنوتیه

هر روش و  بیو معا ای، مزاTENS ک،یزیوفیب ،یفشار

 الزمه یو مراقبت پرستار اثر انها زمیمکان

: استفاده از مسکن ها،  ییکاهش درد دارو یروش ها

 یپودندال، اپ یحس یخواب آورها، مخدرها، استفاده از ب

اثر انها و  زمیهر روش و مکان بیو معا ای)مزا یدورال، نخاع

 الزمه یمراقبت پرستار

خانم 

 مرادی

 زایمان طبیعی  مکانیسم

*مطالعه  -

توسط 

 دانشجو

 میتنظ فیتعر ، خچهیتار خانواده : میبهداشت و تنظ* 

نظر . و جهان رانیها در ا یو استراتژ تیخانواده ، اهم

 یاز باردار یریشگیمثل و روش پ دیاسالم نسبت به تول

 ،یعی) روش طب یاز باردار یریشگیپ یانواع روشها

، کاندوم، IUD ،یقیتزر ،یخوراک یهورمون ها" یمصنوع

 ،یرحم یاسپرم کش، بستن لوله ها کالهک، افراگم،ید

اثر و  زمیمکان ،یاثر بخش زانیم "نینو ی.روشها ،یوازکتوم

عوارض هر کدام و نقش پرستار در مشاوره و اموزش 

 یدر باردار یاضطرار یریشگیمددجو ، پ

  خانواده میبهداشت و تنظ یبرنامه ها یابیارزش

خانم 

  مرادی

 

 

 

 

 

 

 آمادگی های دانشجو مدرس وران بارداری و پس از آن(د مراقبتهای) عنوان زمان جلسه

 

کلیات پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: تعاریف، اهداف پرستاری  96فروردین  13 1

بهداشت مادران و نوزادان، نظام ارائه خدمات بهداشت مادران و 

نوزادان و عوامل موثر، شاخص های مهم حیاتی در بهداشت مادران و 

چالش های قانونی، مالحظات فرهنگی و مذهبی،  نوزاد،  مسائل و

واکنش مادری و پدری و . آمادگی پذیرش خانواده نسبت به حاملگی

 نقش والدینی در بارداری .سندرم کواید در مردان 

شاخص های حیاتی، تئوری نقش، تئوری بحران،  *

آگاهی از مفاهیم و میزانهای مربوط  دکتر سبزی

به سالمت مادر و نوزاد و نظام ارائه 

 خدمات مادر و کودک



 5 

 تعریف خانواده و انواع آن

 –معاینات اولیه  –مراقبت پرستاری در بارداری : اهداف مراقبتی  96فروردین  20 2

معاینه فیزیکی . تست آزمایشگاهی و معاینات روتین  -تاریخچه

  بارداری

 نحوه تخمین زمان تولد *

 آگاهی از فیزیولوژی و تغییرات دکتر سبزی

سیستم های مختلف بدن در طی 

 بارداری

اصول آموزش به خانم باردار در رابطه با بهداشت فردی: تغذیه،  96فروردین  27 3

مراقبت از پوست. رژبم غذایی. واکسیناسیون، دفع. خواب .استراحت 

 . ورزش . شغل . مقاربت... عالئم هشدار دهنده ی بارداری

اری و آگاهی از فیزیولوژی بارد دکتر سبزی

تغییرات ایجاد شده در عملکرد 

 سیستم های مختلف بدن

ناراحتی جزئی دوران بارداری و مراقبتهای مربوطه )علت . عالیم .  96اردیبهشت  3 4

درمان . تدابیر پرستاری (.تهوع. تنگی نفس. ادم . یبوست. سوزش 

 سر دل و...

آگاهی از فیزیولوژی و تغییرات  دکتر سبزی

بدن در طی  سیستم های مختلف

 بارداری

5 

 

دوره بعد از زایمان: تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی، مداخالت  96اردیبهشت  10

روانی، نقش والدی، غم و  -و آموزش ها، تغییرات روحی پرستاری

 اندوه پس از زایمان

سازگاری خانواده با تولد نوزاد، غم و اندوه بعد از  *

 زایمان

ژی بارداری و آگاهی از فیزیولو دکتر سبزی

تغییرات ایجاد شده در عملکرد 

 سیستم های مختلف بدن

های خود  مراقبتهای فوری پس از زایمان و مراقبتها و آموزش 96اردیبهشت 17 6

  هفته پس از زایمان( 6مراقبتی دوران نفاس )

 نظر اسالم در مورد احکام شرعی این دوره*

آگاهی از فیزیولوژی بارداری و  دکتر سبزی

یرات ایجاد شده در عملکرد تغی

 سیستم های مختلف بدن

 

 
 دانشجو یها یآمادگ مدرس )جلسات مراقبت از نوزاد( عنوان ساعت جلسه

مشخصات نوزاد ترم و انطباق فیزیولوژیک سیستم تنفس و  17/11/95 1

 گردش خون

 

دکتر 

 خدام

اگاهی از دلیل و مکانیسم وقوع 

 ناراحتی های جژئی دوران بارداری

آگاهی از فرایند زایمان و تفاوتهای  خدامدکتر انطباق حرارتی، کبدی و یرقان فیزیولوژیک 24/11/95 2

سیستم های تولید مثلی در خانم 

 باردار و غیر باردار
آگاهی از فیزیولوژی و آناتومی سیستم  خدامدکتر انطباق کلیوی، جنسی، ایمنی و رفتاری 1/12/95 3

 تنفس و گردش خون
 1-مراقبتهای بالفاصله پس از تولد و روزانه  از نوزاد 8/12/95 4

مراقبت پرستاری بالفاصله بدو تولد در اتاق زایمان  -الف

شامل تمیز کردن راه هوایی ، پیشگیری از هیپو ترمی، 

 تعیین آپگار، بستن بند ناف و تعین هویت 

 مراقبت های الزم در اتاق نوزادان شامل:  -ب

د وزن، قد و دور سر نوزاد، دور بررسی وضعیت جسمی مانن

سینه ، رفلکس های نوزادی، معاینه فیزیکی نوزاد   و عالئم 

 حیاتی نوزاد

آگاهی از ویژگی های سیستم های  خدامدکتر

مختلف و نحوه انطباق با زندگی خارج 

 رحمی
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،توجه از چشم، پیشگیری عفونت و پیشگیری از خونریزی

 تست غربالگری ، واکسیناسیون و ختنه نوزادان پسر

  

مطالعه  -

توسط 

 دانشجو 

معاینه فیزیکی تفضیلی و بررسی رفلکس های دوره * 

 نوزادی

آگاهی از فیزیولوژی و عملکرد کبد و  خدامدکتر

 سیستم تنظیم درجه حرارت بدن

  2-س از تولد و روزانه  از نوزادمراقبتهای بالفاصله پ 22/12/95 6

 مراقبت معمول از نوزاد طبیعی -الف

بهداشت عمومی )حمام(، مراقبت از بند ناف، مراقبت از 

دستگاه تناسلی و ارزیابی ظاهر نوزاد ، تغذیه، دفع اداری و 

 دفع روده ای ، فعالیت و پوست نوزاد

مراقبت در منزل : اموزش د های ارتقا دهنده ارتباط  -ب

عاطفی مادر و نوزاد ، اموزش در مورد استحمام، نحوه بغل 

کردن، ایمنی، درجه حرارت ، آموزش در مورد خواب  و 

 بیداری، گریه ، وزن گیری 

آگاهی از ویژگی های سیستم های  خدامدکتر

مختلف و نحوه انطباق با زندگی خارج 

 رحمی

  

 دد به صورت کارگاهی شیرمادر برگزار می گرتغذیه نوزاد : 

 تشریح و فیزیولوژی پستان و فیزیولوژی ترشح شیر 

 مشخصات شیر مادر، مزایا جسمی و روانی برای مادر و نوزاد 

  توجهات پرستاری و آموزش الزم برای تغذیه نوزاد ) آماده کردن پستان ها بری شیردهی، شروع شیردهی وضعیت های

 قطع شیردهی، نظر اسالم به شیردهی و.. ( شیردهی، تغذیه مصنوعی و انواع شیر مصنوعی، موارد منع و


