
دفترچه راهنمای کارآموزی پرستاری مادران و نوزادان

 مقدمه :

 نیو روند دوره، عملکرد دانشجو را در ا یاهداف کل انیاست که ضمن ب ی(،دفترچه اlog bookروزانه ) یها تیدفترچه ثبت فعال

باشد  یم تیفیجهت ارتقاء ک  یاز ارکان اصل یکیآموزش  ندیدر فرآ  انیعملکرد دانشجو شی.پادینما یدوره ثبت م نیدرس و در ا

 یابیدانشجو و ارز یگرفته ها ادی یابیجهت ارزش ی،ابزار یمطالعات یبه عنوان راهنما یعالوه بر ارائه مطالب log bookو هدف 

 باشد. یم زیدانشکده ن یبرنامه آموزش

 

 

 و مقررات آموزشی قوانین

 می باشد.7::03 یال 7::0ساعت کارآموزی در بخش از ساعت  

مقنعه و شلوار سرمه ای )خانمها( و روپوش  د،یروپوش سف کت،یاستفاده از ات"مطابق مقرارت دانشکده  فرمیونیاستفاده از  

 باشد. یم یضرور "نیشلوار  پارچه ای،کفش ساده، عدم استفاده از شلوار ج د،یسف

 .دیدر زمینه کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت متعاقب قوانین و مقررات دانشکده عمل نمای 

درمانی در بخش رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی را  -در برخورد با بیماران، همراهان آنها، همکاران وکادر آموزشی 

 نماید.

 ییمارستان تحت عناوینی مانند: پیگیری امور اداری، شرکت در جلسه و ... فقط با کسب مجوز از مربخروج از بخش یا ب 

 باشد. یم سریمربوطه م

 است. یالزام یحضور دانشجو در  تمام جلسات مربوط به کارآموز 

 جبران شود. دیدو برابر با زانیموجه به م ریغ بتیبرابر و غ زانیبه م  دیموجه با بتیغ 

ختصاص بخشی از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزی، در طول کارآموزی با ا 

 مربوطه امکان پذیر است. ینظر مرب

 ای یآموزش Case Reportشرکت در بحث گروهی،  ،یریادگی فیرعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش، ارائه تکال 

هستند که در  یاز موارد یریادگیآموخته شده و مشارکت فعال در  یمطابق با اصول علم ینظر مرب ریز جرهایپروس ی،اجرایدرمان

 مشخص شده است(. لیتفص هالگ بوک ب یشود )در انتها یلحاظ م یابیارزش

 به آن دقت شود: ستیبا یکه م ینکات

 (.دیکن  وستیپ ای)و  دییتجربیات عملی وعلمی خودرادر الگ بوک ثبت نما هیکل 

 الزامی است. یتکمیل  الگ بوک ازشروع دوره کارآموز 

 لزوم نسبت به ثبت اطالعات درآن اقدام شود. دتادرموقعیبه همراه داشته باش یکارآموز یالگ بوک را درتمام روزها 

ودتااطالعات موردنیازبه بهتراست درپایان هر فعالیت زمان کوتاهی درهمان محل انجام فعالیت به تکمیل تخصیص داده ش 

 سهولت دردسترس باشد.

 گروه آمـوزشی مجازاسـت درهـرزمـان که تشخیـص دهـد الگ بـوک را جهـت بررسی یانسخه برداری دراختیار بگیرد. 

 لیمربوطه تحو یخود را به مرب فیهفته تکال کیخود،حد اکثر تا  یباشند پس از اتمام دوره کارآموز یمجاز م انیدانشجو 

 آنها لحاظ خواهد شد. یابیدرارزش ینمره منف نصورت،یا ریدر غ ندینما

 

 اهداف کارآموزی

 اهداف بخش جراحی زنان )هر کدام را انجام دادید عالمت بگذارید( خود ارزیابی

 کنترل خونریزی و ماساژ رحمی  

 اتاق عملبه تحویل بیمار  

 تحویل بیمار از اتاق عمل 

 برگه قبل از عمل و...(اقدامات قبل از عمل )ثبت  



اری مادران و نوزاداندفترچه راهنمای کارآموزی پرست

 کنترل عالئم حیاتی 

 کنترل جذب و دفع 

 دارو دادن 

 تعویض پانسمان 

 مراقبت از پرینه )شستشوی پرینه وکنترل از لحاظ هماتوم و..( 

 آموزش شیردهی 

 مراقبت از نوزاد 

 گزارش نویسی  

 کنترل کارت و کاردکس 

 خونگیری  

 گذاردن یا خروج سوند مثانه 

 سایر مراقبت ها )از قبیل ترانسفوزیون خون، سند معده،....( 

 اهداف کارآموزی

 اهداف بخش نوزادان سالم )هر کدام را انجام دادید عالمت بگذارید( خود ارزیابی

 و تحویل نوزادادمیت  

 افتراق نوزاد سالم از بیمار  

 گذاشتن سوند معده )الواژ/گاواژ( 

 اقدامات بدو تولد 

 گار و معیار باالردآپ 

 معاینه فیزیکی نوزاد 

 ارزیابی رفلکس ها 

 آگاهی از نحوه فتوتراپی و اقدامات الزم 

 اهداف کارآموزی

 بخش حاملگی پر خطر/ زایمان طبیعی )هر کدام را انجام دادید عالمت بگذارید(خودارزیابی

 کنترل عالئم حیاتی 

 FHRکنترل  

 کنترل جذب و دفع 

 ویسی گزارش ن 

 کنترل کارت و کاردکس 

 تخمین سن حاملگی با استفاده از معاینه مادر 

 تخمین وزن جنین از روی سطح شکم 

 انجام مانور لئوپولد 

 مراقبت از مادر مبتال به پره اکالمپسی 

 مراقبت از مادر حامله مبتال به زایمان زودرس 

 مراقبت از مادر باردار مبتال به سایر بیماری ها 

 آماده کردن سرم سولفات و کنترل موارد الزم 

 خونگیری و ارسال آزمایشات 
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 سونداژ مثانه 

 آموزش شیردهی 

 کنترل خونریزی بعد از زایمان طبیعی 

 کنترل عفونت بعد از زایمان 

 آموزش مراقبت از نوزاد 

 دارو دادن 

 آموزیاهداف کار

 زایشگاه 

 مشاهده اقدامات قبل و حین و بعد از زایمان 

 مشاهده اپی زیاتومی 

 . مورد 3حداقل گزارش پرستاری . 0

 گزارش پرستاری  اقدامات دارویی و درمانی تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لگی پرخطر/ بعد از زایمان(کار روزانه برای سه روز کارآموزی )زایشگاه، نوزادان، بخش حامگزارش . 3

و  تاریخ

  بخش
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 مراقبت دارویی. :

داروهایی را در مدت کارآموزی با آنها سر و کار داشته اید را فهرست نمایید و در مورد یکی از آنها نکات مراقبتی را با ذکـر رفـرنس 

 بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معرفی مورد4 
 ، منابع مورد استفاده آموزشی، تدابیر پرستاریتدابیر : شرح حال کامل، سیر بیماری، تدابیر درمانی، مددجو  بستری معرفی یک

 پیوست شود.

 

 . تجربیات آموزنده کاری5 

 .بنویسیدرا خود طی این دوره و تجربیات یادگیری  مهم ترین نکات 
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 مادر و یک مورد از بیماری های رایج در بخش مورد شیر(: یک ه. آموزش به مددجو )مادر و خانواد6
 تاریخ                بخش                 نام بیمار

    مشکالت بالقوه وبالفعل               تشخیص بیمار               

 آموزش های داده شده                   تشخیص های پرستاری

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ارآموزی پرستاری بهداشت مادران و  نوزادانک ارزشیابی

 :یلیترم تحص                     : ینام و نام خانوادگ

                 : بتیغ تعداد        :یمحل کارآموز        :      یکارآموز مدت

 نمره: 5/4: یکارآموز یط فیتکال نمره                  :0( از ی)کتب یانیآزمون پا نمره

  :5/04از  یکارآموز رهنم

 موارد ارزشیابی
ــی  خیل

 خوب
 خودارزیابی ضعیف متوسط خوب



اری مادران و نوزاداندفترچه راهنمای کارآموزی پرست

      وضعیت ظاهر )حجاب و  بهداشت فردی( 

      وقت شناسی )ورود و خروج بموقع در بخش( 

      بیمار( ،پرسنل ،ارتباط صحیح و مناسب با دیگران )مربی

      انجام به موقع وظایف محوله 

      نجام وظایف محوله دقت در ا

      الویت بندی در انجام وظایف محوله 

      انتقادپذیری و تالش برای اصالح رفتار 

- یادگیریهای استفاده از فرصتو بحث گروهیشرکت فعال در

 )اطالعات علمی( 

     

 موارد ارزشیابی

 

ــی  خیل

 خوب
 خودارزیابی ضعیف متوسط خوب

گزارش پرسـتاری  و  ،پرونده ،کاردکس توانایی کنترل و بررسی

 کتبی( -گزارش دهی )شفاهی

     

      بررسی و گزارش مشکالت و علت بستری بیمار

توانایی بررسی مادر باردار از نظر سن حاملگی/ تشخیص حالت 

غیرطبیعی)مثل افـزایش یـا کـاهش حرکـت جنـین  و مـایع 

 آمنیوتیک/ دردهای زایمانی(

     

، زایمان زودرس ،)دیابتیک از مادران پرخطر توانایی مراقبت

 دوقلویی ...(، پره اکالمپسی

     

      توانایی افتراق یافته های آزمایشگاهی غیرطبیعی از طبیعی 

سـولفات  ،توانایی انجام پروسـیجرهای خـاص )امـاده سـازی

 ...( شستشوی پرینه  ،تعویض پانسمان ،سنداژ مثانه ،منیزیم

     

)کنتـرل  اقبت بعد از زایمـان طبیعـی از مـادر/نوزادتوانایی مر

 ...(، عفونت،خونریزی

     

      هیسترکتومی....( -توانایی مراقبت قبل و بعد از عمل )سزارین

و جذب و دفع مایعات و ثبت  عالئم حیاتیتوانایی کنترل دقیق 

 آن 

     

      توانایی کاربرد شیوه های صحیح دارو درمانی 

اربرد شیوه های صحیح سرم درمـانی/ ترانسـفوزیون کنترل ک

 خون 

     

ذخیـره ، فوایـد، توانایی آمـوزش شـیردهی )دوشـیدن شـیر

 داورها....(،سازی

     

توانایی آموزش حین بسـتری و پـس از تـرخیص بـه مـادر و 

 خانواده 

     

 امضاء مربی مربوطه 

 5/04 ی:کارآموز نمره امضاء دانشجو 

 0 :(ی)کتب ینایآزمون پا نمره

 نمره 5/4: یکارآموز یط فیتکال نمره



اری مادران و نوزاداندفترچه راهنمای کارآموزی پرست
 نمره 5/7. گزارش پرستاری: 0
 05/7. گزارش کار روزانه: 3
 5/7:مراقبت دارویی. :
 5/0. معرفی مورد: 4
 35/7.  تجربیات آموزنده کاری : 5
 نمره 0.  آموزش به مددجو )مادر و خانواده(: 6


