
  

 

 98-99 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد نیسمال اولطرح دوره 

 

 

 

 مقدمه:

نوزادان، بر اساس اصول علمی ای سالم تامین سالمت و بهداشت مادران و  برای داشتن جامعه

در موارد آسیب پذیری  و فرهنگی، امری ضروری است. شناسایی و انجام اقدامات به موقع

بارداری، زایمان، بعد زایمان و مراقبت نوزاد می تواند در دستیابی به این مهم نقش ارزنده ای 

 داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب)س(     دانشکده :   

 2 :  تعداد واحد پرستاری در اختالالت مادر و نوزاد :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10یکشنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد پیش نیاز:

 حضرت زینب)س(دانشکده پرستاری   مکان برگزاری:

 

 فاطمه دادگرخانم مسئول برنامه :  

 سرکار خانم رحمتی ،دادگر سرکار خانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم رحمتی ،دادگر سرکار خانم تهیه و تنظیم : 

 98تاریخ تدوین: شهریور ماه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 بارداری آسیب پذیر -1

 خونریزی های دوران بارداری -2

 اختالالت مایع آمنیوتیک -3

 بیماری های داخلی جراحی در بارداری -4

 وضعیت های آسیب پذیر جنین -5

 زایمان های آسیب پذیر -6

 زایمان های ابزار متد یا تهاجمی -7

 نوزادان آسیب پذیر -8

 صدمات زایمانی و عوارض بعد از زایمان -9

 نازایی و عقیمی -11

 

 1هدف کلی 

 

  و اختالالت مایع آمنیوتیک بارداری آسیب پذیرتشخیص و تعیین  

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو

 .استفراغ شدید حاملگی را تعریف نماید 

 .عوامل مستعد کننده آن را نام ببرد 

 .روش های تشخیص استفراغ شدید حاملگی را شرح دهد 

  حاملگی را ذکر نماید.روش های درمان استفراغ شدید 

 د.ی پرستاری از مددجو را لیست نمایمراقبت ها 

 یوس و اولیگو هیدرآمنیوس را تعریف نماید.پلی هیدرآمن 

 نیوس و اولیگو هیدرآمنیوس( را لیست معوامل مستعد کننده اختالالت مایع آمنیوتیک)پلی هیدرآ

 نماید.

 یوس و اولیگو هیدرآمنیوس (را ذکر نماید.نمروش های تشخیص اختالالت مایع آمنیوتیک) پلی هیدرآ 

 نیوس و اولیگو هیدرآمنیوس( را ذکر کندمعوارض ناشی از اختالالت مایع آمنیوتیک)پلی هیدرآ. 

 
 

 

 

 

 

 



 2هدف کلی 

 

 تشخیص و تعیین  بارداری آسیب پذیر  

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بارداری را نام ببرد.انواع اختالالت فشارخون در 

 .مسمومیت حاملگی را تعریف نماید 

 .فیزیوپاتولوژی و عوامل مستعد کننده مسمومیت بارداری را تشریح نماید 

  لیست کند.بالینی مسمومیت حاملگی را عالئم 

 .روش های درمان مسمومیت حاملگی را ذکر نماید 

 لیست کند. را شدید فتراق مسمومیت بارداری خفیف ازمعیارهای ا 

  لیست نماید.را از مددجو مراقبت فوری پرستاری 

 .عالئم مسمومیت بارداری و خطرات آن را به مددجو آموزش دهد 

 را تعریف نماید. اکالمپسی 

  را ذکر نماید. اکالمپسیروش های درمان 

  لیست نماید.از مددجو را مراقبت پرستاری     

 

 

                                  
 

 3کلی هدف

 

 )تشخیص و تعیین خونریزی های دوران بارداری)خونریزی های سه ماهه اول 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اهمیت خونریزی ها در بارداری را شرح دهد 

  را تعریف و علل، عالئم، نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.سه ماهه اول خونریزی های 

  د.خورد با خونریزی ها را لیست نمایاولیه در براقدامات 

 .مراقبت پرستاری در خونریزی ها را شرح دهد 

 .به مددجو در مورد شناخت عالئم و مراجعه به پزشک آموزش دهد 

 

 
 



 4هدف کلی

 

 )تشخیص و تعیین خونریزی های دوران بارداری)خونریزی های سه ماهه دوم و سوم 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .اهمیت خونریزی ها در بارداری را شرح دهد 

  را تعریف و علل، عالئم، نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد.سه ماهه دوم و سوم خونریزی های 

 د.خورد با خونریزی ها را لیست نمایاقدامات اولیه در بر 

 .مراقبت پرستاری در خونریزی ها را شرح دهد 

 مورد شناخت عالئم و مراجعه به پزشک آموزش دهد. به مددجو در 

 

 

 5هدف کلی 

 

 1بیماری های داخلی و جراحی وتعیین تشخیص 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را تعریف نماید. دیابت بارداری 

 .روش های تشخیص دیابت بارداری را ذکر نماید 

  را ذکر نماید. دیابت بارداریروش های درمان 

 .عوارض ناشی از دیابت بارداری بر روی مادر و جنین را ذکر نماید 

  بارداری و خطرات آن را به مددجو آموزش دهد.دیابت عالئم 

 .کم کاری و پرکاری تیروئید را تعریف نماید 

 .روش های تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید را در بارداری ذکر کند 

 تیروئید را بر روی جنین و مادر توضیح دهدرض کم کاری و پرکاری عوا. 

 .اهمیت فعالیت غده تیروئید بر روی تکامل جنین را ذکر نماید 

 .روش های تشخیص آپاندیسیت را شرح دهد 

 .عوارض آپاندیسیت در مادر و جنین را ذکر کند 

 

 

 

 



 
 

 6هدف کلی 

 

 2بیماری های داخلی و جراحی وتعیین تشخیص 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 .تاثیر حاملگی بر روی سیستم تنفسی را شرح دهد 
 .آسم را تعریف کرده و فاکتورهای تشدید کننده آسم در دوران بارداری را لیست کند 
 .عالئم ترمبوآمبولی ریوی و درمان در حاملگی را شرح دهد 

 .تقسیم بندی بیماری های قلبی عروقی را شرح دهد 

                                                          .مراقبت های پرستاری به مددجو مبتال به بیماری قلبی عروقی را آموزش دهد              

 .آنمی در بارداری را تعریف کند 

 .علل آنمی در حاملگی را ذکر کند 

 .انواع آنمی در بارداری را لیست کند 

 و درمان آنمی در بارداری را شرح دهد. انواع روش های پیشگیری 

 

 

 7هدف کلی 

 

 

 3بیماری های داخلی و جراحی وتعیین تشخیص 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های عفونی)تیفوئید، توکسوپالسموز، سرخچه و......( را ذکر نماید.عوامل ایجاد کننده بیماری 

 شده را شرح دهد. های عفونی بیانتظاهرات بیماری 

 های عفونی ذکر شده بر روی نوزاد را لیست کند.عوارض ناشی از بیماری 

 .درمان های مربوط به هر کدام از بیماری های عفونی گفته شده را بیان کند 

 

 

 

 

 
 



 8هدف کلی 

 

 وضعیت های آسیب پذیر جنین  

 

  اهداف اختصاصی 

 دوره باید بتواند: انیدانشجو  در پا

  دوقلویی و چندقلویی را تعریف کند.حاملگی 

 .اتیولوژی و انواع دوقلویی و چندقلویی را ذکر نماید 

 .عوارض مادری و جنینی حاملگی دوقلویی و چند قلویی را بیان کند 

 .اقدامات قبل تولد، حین تولد و بعد تولد در حاملگی های دوقلویی و چندقلویی لیست کند 

 زجر جنینی را تعریف کند. 

  را ذکر نماید.علل و روش های تشخیص آن 

 .درمان و مراقبت های پرستاری را در زجر جنینی شرح دهد 

 .مرگ داخل رحمی را تعریف کند 

 .اتیولوژی، عوامل خطر و تظاهرات بالینی آن را لیست کند 

 .روش های تشخیصی و عوارض مرگ داخل رحمی جنین را لیست کند 

  داخل رحمی جنین را شرح دهد.درمان و مراقبت های پرستاری مرگ 

  پاتوفیزیولوژی ناسازگاریRh   وABO .و عوارض آن بر جنین را شرح دهد 
 

 

 

 9هدف کلی 

 

 وتعیین زایمان های آسیب پذیر تشخیص 

  اهداف اختصاصی 

 

 :در پایان دوره باید بتوانددانشجو 

 را تعریف کند.و پارگی زودرس پرده های جنینی  زایمان مشکل، زایمان زودرس، دیررس، سریع 

 را ذکر نماید.زودرس، دیررس، سریع و زایمان مشکل و پارگی زودرس پرده های جنینی  علل و عوارض 

 زودرس، دیررس، سریع، زایمان مشکل و پارگی زودرس پرده های جنینی را زایمان  درمانی در اقدامات

 عیت های مختلف بیان نماید.لیست و مراقبت های پرستاری را در موق

 .عوارض و علل زمینه ساز پروالپس بند ناف را لیست کند 

 .درمان و مراقبت در پروالپس بند ناف را ذکر کند 

 

 



 

 11هدف کلی 

 

 آموزش مجازی(زایمان های ابزار متد یا تهاجمی(  

  اهداف اختصاصی 

 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 زایمان را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد. ءالقا  

 .مراقبت های پرستاری در القا زایمانی و اپی زیاتومی را شرح دهد 

 .انواع فورسپس، شرایط، موارد کاربرد و مراقبت های آن را بیان کند 

 .تعریف واکیوم، شرایط و موارد استفاده از آن را توضیح دهد 

  ،اندیکاسیون ها و مراقبت های پرستاری قبل، حین و بعد از آن را شرح سزارین را تعریف کرده، انواع

 دهند.

 

 11هدف کلی 

 

   1نوزادان آسیب پذیرتشخیص و تعیین 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 را تعریف کند.دیررس  و زودرس نوزاد کم وزن، نارس و دیررس 

  را ذکر کند.علل تولد نوزاد کم وزن، نارس و دیررس 

 .مشخصات فیزیولوژیکی نوزاد نارس و دیررس را بیان کند 

 .تغذیه نوزاد نارس را شرح دهد 

  

 12هدف کلی 

 

 (2)نوزادان آسیب پذیر تشخیص و تعیین 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 فیزیوپاتولوژی بیماری همولیتیک نوزادان را شرح دهد. 

  نوزادان را شرح دهند.انواع یرقان در 

 ،درمان و مراقبت های پرستاری را در ناسازگاری خونRh  .و یرقان فیزیولوژیک را توضیح دهد 

 .تعریف هیپوترمی، عالئم، عوامل خطر و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد 

 .تعریف هیپوگلیسمی، عالئم، عوامل خطر، درمان و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد 

 ف سندرم دیسترس تنفسی، اتیولوژی، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد.تعری 



 .تعریف آسیفکسی، عوامل خطر، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد 

 .اصول کلی مراقبت و احیاء نوزاد تازه متولد شده را شرح دهد 

 .اقدامات بعد از احیاء را لیست کند 
 

 

 13هدف کلی 

 

 (1)صدمات زایمانی و عوارض بعد زایمان در مادر تشخیص و تعیین 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 های پرستاری آن را شرح دهد.ریف هماتوم، علل، درمان و مراقبتتع 

 های پرستاری آن را شرح دهد.نه شدن رحم، علل، درمان و مراقبتتعریف وارو 

  مایع آمنیوتیک عالئم، درمان آن را شرح دهد.تعریف آمبولی 

 ،)علل، درمان و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد. تعریف خونریزی های حین زایمان)مرحله سوم 

 

 14هدف کلی 

 

 (2) صدمات زایمانی و عوارض بعد زایمان در مادر تشخیص و تعیین  

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 آسیب زایمانی و عوامل خطر آن را شرح دهد. تعریف 

 درمان آن را عالئم و  ،، عللو .....( هماتوم، بوس زایمانی لتعریف انواع ضایعات کرانیال)مولدینگ، سفا

 شرح دهد.

  ،)..... تعریف انواع آسیب به نخاع و ستون مهره ها)فلج براکیال، فلج عصب فرنیک، فلج عصب صورت و

 آن را شرح دهد. علل، عالئم  و درمان

 .تعریف هیپوکسی ،علل، عالئم آن را شرح دهد 

 .تعریف دررفتگی مادرزادی لگن ،تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری آن را شرح دهد 

 

 
 

 15هدف کلی 

 

  صدمات زایمانی و عوارض بعد زایمانتشخیص و تعیین 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 زایمان و عوامل خطر آن را شرح دهد. تعریف عفونت بعد 

 تعریف اندومتریت، عالئم بالینی و درمان آن را شرح دهد 



 .تعریف سالپنژیت، عالئم، عوارض، درمان و مراقبت پرستاری آن را شرح دهد 

 .تعریف ماستیت، عالئم بالینی و درمان آن را شرح دهد 

  ،و درمان آن را شرح دهد. تشخیصتعریف آمبولی ریه 

 .ترمبوفلبیت رانی و لگنی را تعریف کند 
 .عالئم بالینی ترمبوفلبیت رانی و لگنی را لیست کند 
 .تشخیص و درمان ترمبوفلبیت رانی و لگنی را شرح دهد 
 اری را لیست کند.عالئم عفونت دستگاه ادر 
 .درمان عفونت دستگاه ادراری را شرح دهد 
 .تعریف پریتونیت و عالئم آن را لیست کند 
 ت پرستاری در پریتونیت را لیست کند.مراقب 
 

 
 

 16هدف کلی 

  نازایی و عقیمیتشخیص و تعیین  

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

  آن را شرح دهد. انواعو  نازایی، عقیمیتعریف 

 .علل ناباروری در مرد و زن را لیست کند 

 .انواع روش های کمک باروری را شرح دهد 

 
 

 

 آموزش روش
 

 و آموزش مجازی بحث گروهی، ،پرسش و پاسخسخنرانی 
 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 

 وایت برد و موالژکامپیوتر،ویدئو پروژکتور ، 

 

 
 

   آموزش دهنده 

  :خانم دادگر سرکار خانم رحمتی، سرکاراساتیدمربوطه 



 

  منابع اصلی درسی: 

 منبع درس  : 
 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  .1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2
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  ارزشیابی 

 

 نحوه ارزشیابی 

 ترجمه 

 مداوم در کالس فعال و حضور 

 امتحان میان ترم 

 امتحان پایان ترم 

 

 

 
 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 نمره 1                           (*فعالیت کالسی)ترجمه 

    نمره 1                 حضور فعال و مداوم در کالس 

  نمره 9        )جلسه اول تا هشتم(میان ترمامتحان 

                   نمره 9                     امتحان پایان ترم 

گروهی که به صورت  Maternity Neonatal and Womens Health Care(2016)ترجمه از کتاب *

 تعیین می گردد و با توجه به نحوه ترجمه، تهیه پاورپوینت و ارائه ارزیابی صورت می گیرد.

 

 

 مقررات 

 می باشد. 11ی آموزش   نامه   آیین   براساس   قبولی   نمره   حداقل 

 یآموزش   نامه   آیین   براساس   کالس   در   غیبت   مجاز   تعداددفعات 

 
 

 



 پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد درس زمانبندی جدول
 

 جلسه اول

24/06/1398 

10- 8   

تشخخخیص و تعیخخین  

بارداری آسیب پذیر 

مخخایع  اخخختالالت و

 آمنیوتیک

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

بحخخخخ    و پاسخخخخ 

  گروهی

، ویخخخدئو پروژکتخخخور

 وایت بخرد  ،کامپیوتر

         و موالژ
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

تشخخخیص و تعیخخین   8 -10 31/06/1398جلسه دوم

خخخخانم فا مخخخه   بارداری آسیب پذیر

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 کالسی فعخلیت

تشخخخیص و تعیخخین    10-8 7/07/1398

خخخخونریزی هخخخای  

 1دوران بارداری

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 کالسی یتفعخل

14/07/1398 10-8 

تشخخخیص و تعیخخین 

خخخخونریزی هخخخای  

خخخخانم فا مخخخه   2بارداریدوران 

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر

پرسششو پ پخسشش  پ 
 فعخلیت کالسی

21/07/1398 10-8 

 وتعیخین  تشخخیص 

بیماری های داخلی 

سخخخرکار خخخخانم   1و جراحی

 رحمتی

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر

پرسششو پ پخسشش  پ 
 فعخلیت کالسی

 وتعیخین  تشخخیص  10-8 28/07/1398

بیماری های داخلی 

 2و جراحی
سخخخرکار خخخخانم  

 رحمتی

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

 وتعیخین  تشخخیص  10-8 12/08/1398

بیماری های داخلی 

 3و جراحی

سخخخرکار خخخخانم  

 رحمتی

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

تشخخخیص و تعیخخین  10-8 19/08/1398

وضعیت های آسیب 

 پذیر جنین

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

وتعیخخین  تشخخخیص 10-8 26/08/1398

زایمان های آسخیب  

 پذیر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 کالسی فعخلیت

3/09/1398 10-8 

زایمان های ابزار متد یا تهاجمی)آموزش مجازی( 



تشخخخیص و تعیخخین  10-8 10/09/1398

نخخخخوزادان آسخخخخیب 

 1پذیر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ،پيششششپرو پرپر  ششششو  
پرسششو پ پخسشش  پ    بردوایت و   خمپيوتر

 فعخلیت کالسی

تشخخخیص و تعیخخین  10-8 17/09/1398

نخخخخوزادان آسخخخخیب 

 2پذیر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

سخنرانی پرسخ  و  

و بحخخخخ  پاسخخخخ  

                     گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

24/09/1398 10-8 

تشخخخیص و تعیخخین 

صخخدمات زایمخخانی و 

عوارض بعد زایمخان  

 1در مادر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

1/10/1398 10-8 
تشخخخیص و تعیخخین 

صخخدمات زایمخخانی و 

عوارض بعد زایمخان  

 2در مادر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

و  وایخخت بخخرد،،کامپیوتر

 موالژ

پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

8/10/1398 10-8 
تشخخخیص و تعیخخین 

صخخدمات زایمخخانی و 

عوارض بعد زایمخان  

 3در مادر

خخخخانم فا مخخخه  

 دادگر

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

تشخخخیص و تعیخخین  10-8 15/10/1398

سخخخرکار خخخخانم   نازایی و عقیمی

 رحمتی

پرسخ  و   ،سخنرانی

و  بحخخخخ  پاسخخخخ  

 گروهی

 ویخخخخدئو پروژکتخخخخور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


