
 
 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

 نوزادان کارآموزیطرح درس  :درس نام

       میزان واحد: تئوری  نوع درس:

 میزان واحد: عملي   

 واحد 1 میزان واحد: * بالیني  

 عداد جلسات تئوری:ت

 جلسه 9 تعداد جلسات عملي:

 شنبه تا دوشنبه روزهای کارآموزی:

 کارشناسي مامایي 4ترم    نام رشته تحصيلي:

 نفر 02 تعداد دانشجویان:
 تئوری نوزادان  نياز: دروس پيش مامایي  گروه  آموزشي:

 سال تحصیلي        دوم      * اول      نيمسال 

1991-1991 

 :شروع كالستاریخ 

 02/1/91 تاریخ شروع کارآموزی:

     :پایان كالستاریخ 

 02/9/91      ی:کارآموز پایانتاریخ 

    محل برگزاری كالس:

روز  9 -روز بخش سزارین 1) ي:محل برگزاری كار عمل

 بخش نوزادان(

 محل برگزاری امتحان:  تاریخ و ساعت امتحان:

 رستگاری)مسوول درس: خانم رستگاری( -محبي -خانم ها صداقت پیشه (درس مسوول)... اسامي مدرسين:

 ثبت شده در سایت دانشکده: ایمیل دانشگاهي وه ی تماس با مدرسیننح

 شرح درس:

،برقراری ارتباط صحیح با نوزادان ، مادران و کارکنان، انجام مراقبتها و معاینات نوزادان، تشخیص بیماریها ، ناهنجاریها، کسب مهارتهای الزم جهت

م از بیمار و شناخت نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه ،آموزش بهداشت به مادر جهت صدمات وارده و ارورژانسهای نوزادان ،تشخیص نوزاد سال

 .مراقبت از خود و کودکش ،کسب مهارت در ارائه راهنمایي و کمك به مادران و خانواده نوزادان بیمار و آسیب پذیر در موارد لزوم است

 اهداف كلي 

 غیر طبیعي و دادن آموزش به مادرآشنایي با معاینات و مراقبتهای نوزادان سالم و  -1

 باليني: اهداف اختصاصي 

 در  پایان دوره دانشجویان مامایي باید قادر باشند :

 اقدامات الزم را در زمان پذیرش نوزادانجام دهد.    -1

 ارزیابي نماید. نوزاد را درراتخمین بزند و رفلکس ها   estational age( را انجام دهد ، سن نوزاد physical examinationمعاینات نوزاد ) -0

 مورد شیردهي از پستان 0آموزش   -9

 انجام یك مورد شستشوی معده نوزاد با گذاردن کاتتر -4

 مورد گاواژ با گذاردن کاتتر 1انجام  -2

 مورد الواژ با گذاردن کاتتر 1انجام  -1

 مورد 2اندازه گیری وزن در  -1

 مورد 0حمام، چوشاندن لباس و گرم نگهداری نوزاد در  -8

 مورد 9از نوزاد سالم در  مراقبت -9

 مورد 0مراقبت از نوزاد نارس در  -12



 مورد 9کار با انکوباتور و مراقبت از نوزاد در انك.باتور در  -11

 مورد و آشنایي با دیگر دستگاههای  1کار با دستگاه فتوتراپي   -10

 (و زردیRDSمورد ) 0مراقبت از نوزاد پر خطر در  -19

 وردم9محاسبه دارویي و اجرای تجویز پزشك در  -14

 مورد 1وصل سرم  -12

 مورد 8انجام اندازه گیریهای آنتروپومتریك  -11

 مورد 1آموزش به مادر در مورد نحوه دارو دادن به نوزاد  -11

 مورد مشاوره 1مورد مشاوره و در صورت امکان دادن  1مشاهده  -18

 مورد 1انجام معاینه ترخیص نوزاد  -19

ادرار و مدفوع و گریه نوزاد، تعویض لباس و کهنه، عالئم خطر نوزاد، آزمایشات الزم، آموزش واکسیناسیون، تغدیه و مراقبتهای نوزاد، رشد نوزاد،  -02

 مورد0مراقبت از بند ناف، تب و تشنج و ... 

 مورد احیای نوزاد 1مورد و مشاهده 1آشنایي با وسایل احیای نوزاد و کاربرد آن روی موالژ  -01

 مورد 1طرز کار با انك.باتور و مراقبت از دستگاه  -00

 مورد 1ر با دستگاه فتوتراپي و انجام طرزکا -09

    شزکت در پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظری -04

 

 شيوه تدریس 

 اجرای عملي مهارتهای بالیني  بر بالین نوزاد : بالیني

 

 نوظایف دانشجویا 

 رعایت نظم در ورود و خروج

 حجاب اسالمي  رعایت

 رعایت یونیفرم کامل و تمیز

 وقعگرفتن گزارش موقع ورود به م

 قبول و انجام مسئولیت محوله به دانشجو

 برنامه ریزی صحیح روزانه باتوجه بهاولویتها

 سرعت عمل در انجام مراقبتهای محوله

 ارائه گزارشهای مهم وخاص درهر موقع )مثل آپنه،تشنج،...(

 Intakeدرج صحیح گزارش)ثبت، عالئم حیاتي ،وزن،

 های نوزادان رعایت اصول ایمني وپیشگیری از عفونت در بخش

 

 ارزشيابي 

 واحد عملي

 نمره 9                                                                ( رعایت مقررات و نظم ، بهداشت و حضور به موقع1

 نمره 2                                                                                   ( حضور فعال و انجام وظایف روزانه0

 نمره 9                                                                      ( ارائه کنفرانس و شرکت در بحث های گروهي9

 نمره9                                                               ( برخورد صحیح با بیمار ، مربي، پرسنل و همکاران4

 نمره 9                                        شیابي پورتفولیو دانشجویان )از شرح حال ها ومعاینات ارائه شده(( ارز2

 نمره 9                                                                               ( امتحان بالیني آخرین روز کار آموزی1

 

 



 

  منابع

 1981تولد تا نوجواني(تالیف شراره جان نثاری سال  مراقبت از کودک )بدو .1

 . نوزادان نلسون )آخرین منابع(     -0 .0

 بوکلت مراقبت از کودک سالم  .9

 بالینيواحد  جدول زمانبندی:  

 فعالیت دانشجو برنامه اموزشي روزانه                            

 شیابي و برنامه روزانهآشنائي با اهداف کار آموزی و نحوه ارز -   روز اول:

 آشنائي با بیمارستان          -

 آشنائي با بخش )پرسنل ووظائف آنها،تجهیزات و...(          -

 آشنایي با مقررات و روتین بخش          -

 انجام آزمون ورودی جهت تعیین میزان اطالعات دانشجویان          -

 تعیین کنفرانس دانشجویان          -

-            

  

مرور اهداف و آشنا شدن با پرونده 

 بیمار

مطالعه مباحث تعیین شده توسط 

 مربي

 آشنایي بارعایت اصول پذیرش نوزاد)وزن،قد،دوره سینه، مشخصات کامل ( -   روز دوم :

  
 آموزش بکارگیری اصول الزم کاربا انکوباتور ونوزادان داخل آن    -

  

پذیرش حداقل یك نوزاد در بخش 

 (well baby-NICUادان)نوز

  
)مروری بر اصول کار 

 انکوباتورواجرای آن( با

 high riskانجام مراقبتهای اولیه از نوزاد طبیعي و آموزش-روز سوم : 

 (Gestational , Reflexesتخمین phy sicalانجام معاینات های اولیه از نوزاد ) آموزش    -

انجام مراقبتهای اولیه از  مروری بر

واجرای high riskطبیعي و نوزاد

 آن

انجام معاینات های اولیه از نوزاد -

(phy sical تخمینGestational 

, Reflexes) 

  
  

 (I.O, T.P.R چگونگي انجام توجهات روزانه نوزاد)نظافت آموزش   -روز چهارم : 

 انجام تغذیه نوزادبارعایت اصول صحیح )سینه مادر( آموزش    -

  
زانه انجام توجهات رو

 (I.O, T.P.R نوزاد)نظافت

نظارت برتغذیه نوزادبارعایت اصول -

صحیح )سینه مادر ، وآموزش 

 شیردهي(

  
  

 چگونگي آماده کردن دستورات دارویي نوزاد. آموزش - روز پنجم:

 چگونگي اجرای دستورات دارویي نوزاد آموزش          -

  
 آماده کردن دستورات دارویي نوزاد.

 ای دستورات دارویي نوزاداجر -

  
  

انجام برخي آزمایشات مربوط به  چگونگي انجام آزمایشات مربوط به نوزاد )ادرار، مدفوع آموزش  -روز هفتم : 



 نوزاد )ادرار، مدفوع( اجرای سایر مراقبت های آموزش داده شده نظارت بر-

 نوزاد 9انجام مراقبتهای روزانه

 موارد غیر طبیعي و اقدامات الزمتشخیص   آموزش-روز هشتم : 

 اجرای سایر مراقبت های آموزش داده شده نظارت بر -       

چگونگي تشخیص موارد  مروری بر-

غیر طبیعي و در صورت لزوم انجام 

 اقدامات الزم

 نوزاد  9انجام مراقبتهای روزانه -

 وزادچگونگي انجام اقدامات الزم جهت ترخیص ن آموزش -روز نهم : 

 چگونگي ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده آموزش -           

 امتحان بالیني

 

 نوزاد 1ترخیص حداقل -

 ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده-

 

 توضيحات الزم:

 

 


