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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 به نیازمندطبیعی و   نوزادان عرصه در کاراموزی عنوان واحد درسی:

 ویژه های مراقبت
 پرستاری  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 زنجانمامایی 

 مامایی شته تحصیلی:ر ارآموزی در عرصهک واحد درسی: نوع

 پیوستهنا کارشناسی تحصیلی:مقطع  کارورزی: 1کارآموزی: ملی:ع نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 11کارآموزی: ملی:ع :نظری        تعداد ساعت

    4 -پیشنیاز:   31کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییآموزش  رشته تحصیلی: صاحب الزمانی  سایه سادات موسوی نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 moosavis@zums.ac.irپست الکترونیک: 33143404تماس: شماره

 مامایی  دانشکده پرستاری پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان،   محل کار:

 رستگاریلیال – وسوی صاحب الزمانیسایه سادات مخانم ها     :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1331ماه  بهمن ترکیبی مجازی حضوری

    13/11/31 - 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

  غیر طبیعی در نوزادان را تشخیص دهند .موارد 

  های الزم از نوزادان بیمار و پرخطر را در بخش های مربوطه انجام دهند.مراقبت 

 :حیطه شناختی 

 مطالبق با دروس نظری 

 :حیطه روانی حرکتی 

 )درصد: 09قادر باشند به طور مستقل تا  در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان 

 19 مور معاینه فیزیکی نوزاد را انجام دهد. 

 5مورد اموزش شیردهی را انجام دهد. 

 1  مورد شستشوی معده با کاتتر معده و یک موردگاواز معده را انجام دهد 2تا. 

 3 مورد اندازه های اندروپومتریک و وزن نوزاد را اندازه گیری کند. 

 2  انجام دهد.مورد مراقبت از نوزاد پرخطر )زردی و دیسترس تنفسی( را 

 1 مورد  مراقبت از نوزاد نارس را انجام دهد. 

 یک مورد کار با دستگاه پالس اکسی متری و ونتیالتور را تمرین کند. 



3 
 

 .یک مورد کار با آمبوبگ و الرنگوسکوپ  را تمرین و یک مورد احیای نوزاد را مشاهده کند 

 2.مورد مراقبت از نوزاد در انکوباتور را تمرین کند 

 5 قبت از نوزاد دچار بیماری و عارضه را به غیر از مواردی که در باال گفته شده انجام دهد.مورد مرا 

 3 مورد محاسبه دارویی و اجرای تجویز پزشک  را انجام دهد. 

 2مورد وصل سرم ، اجرای تغذیه وریدی و الکترولیت ها را انجام دهد 

 1مورد خونگیری از کف پای نوزاد را انجام دهد. 

 1 ت موقع ترخیص را انجام دهد.مورد معاینا 

 2 تعویض کهنه و  -گریه نوزاد–ادرار و مدفوع  -رشدو تکامل نوزاد -مراقبت از نوزاد -تغذیه نوزاد -مورد آموزش واکسیناسیون

 تب و تشنج را انجام دهد. –مراقبت از بندناف  -ازمایشات الزم -عالئم خطر نوزاد -لباس

 یک پمفلت اموزشی را تهیه کند. 

 1 مورد احیای نوزاد را روی موالژ انجام دهد. 

 1 فتوتراپی را انجام دهد -مورد کار با دستگاه انکوباتور. 

 1 مورد مشاهده تعویض خون نوزاد را انجام دهد. 

 2 مورد حمام و پوشاندن لباس نوزاد را انجام دهد. 

 حیطه عاطفی: .

 نماید مراعات را ای حرفه اخالق موازین. 

 احترام گذارد.و همکالسی های خود  رسنلپو  به شان و منزلت استاد 

 کند ه شرکت بصورت فعاالن مراحل مختلف تدریس در. 

 نماید تالش دلسوزانه ها آن از نگهداری در و نموده استفاده خش نوزادان بیمارستانب تجهیزات از مسئوالنه طور به. 

 شود. ماد به نفس نشان داده و پیشقدماعت ، جهت پاسخ گویی به سواالت 

 

 

. 
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 روش های تدریس:

                        ■                                                                                                                                               بحث گروهی         ■                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                         سخنرانی
                                                                               شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی             ■                              فیلم آموزشی                                     ■                                  نمایش عملی                         

              Bedside teaching                                 ایفای نقش 

               ارائه تکالیف و نقد و بررسی آن هاسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 وسایل داخل بخش

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آماده سازی مطالب تدریس شده هر جلسه برای جلسه بعد

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 شده تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به انجام آموزشی، مباحث در اپوی و فعال شرکت ،اراموزیکدر  کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ،

 : مجازها

 - خشباجتناب از خوردن و آشامیدن در  سایلنت نمودن گوشی همراه، عدم مکالمه با گوشی همراه و-خشبعدم اختالل در نظم  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 هماهنگی با استاد در انجام هر گرونه فعالیت عملی در بخش مربوطه

 بخش و قبل از تماس با نوزاد شستن دست ها هنگام ورود به

 استفاده از دستکش و ماسک در صورت نیاز

 هاتفکیک زباله 
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 فهرست منابع درسی:

 

 

 

 

 

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط
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  نمره(: 40بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 10، برابر 40) نمره قبولی از    

 1+ و پروژه: عملی نجام تکالیفا مشارکت کالسی: 1 حضور و غیاب کالسی: 

 40پایان ترم:تئوری  امتحان  -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 رعایت موازین اخالق حرفه ای: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


