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 کرمانشاه نشگاه علوم پزشکیدا

 دانشکده پرستاری مامایی

 

 : میترا کولیوندتهیه کننده

 

 

 



 

 

 

 

 

 عنوان

 نوزادان  واحد زان مامایی  درآموطرح دوره برای کار

 

 

 تعریف دوره:

 رددآموزش رشته مامایی ارایه می گ ومدسال ردوره ای است که د نوزادانزی آمودوره کار

 می باشد.آن ئوری ومنوط به گذراندن واحد ت

 

 مدت دوره :

وابسته به دانشگاه علوم  معتضدیبیمارستان که در (ساعت 10= واحد0) روزمی باشد 01

 گذرانده می شود. کرمانشاه پزشکی

 

 اهداف کلی دوره:

 دادن آموزش به مادر غیرطبیعی و مراقبت های نوزادان سالم و معاینات و آشنایی با

 

 

 

 

 



 ساختارکلی دوره:

  معتضنندیبیمارسننتان  درکننه  روزه( هفتننه دو1) زی مننی باشنندآموروزکننار 01ره شننامل ایننن دو

 شد. انجام خواهدکرمانشاه، شهر

 وننننوزادان  انجنننام مرا بنننت اززمیننننه  در را مهنننارت هنننای خنننود طنننی اینننن دوره دانشنننجو در-

 تکمیل می نماید. ماماییگروه  تحت نظرمربی عضو آموزشی نیزخدمات مشاوره ای و

 همناهنگی  بلنی بنا بنا صنورت نیناز کنه در زمعادل یک دهم سناعات دوره منی باشندغیبت مجا-

 بود. مربی مربوطه  ابل استفاده خواهد

 غیاب دانشجویان )در و حضور امضای دفتر با می باشد کهصبح  03:1ساعت حضور-

 ادامه می یابد. 003:1ساعت  تا و آغاز (سوپروایزرآموزشیدفتر

 شامل3 شبخ در برنامه کاری روزانه-

9-8 003:1-9 003:1-003:1 

 فعالیت های آموزشی

بحث  )کنفرانس،

 (گروهی

 مرا بت های بالینیارایه 

 بخش در

 ارایه گزارش کار

 روزانه

 

توسط دانشجویان   نوزادان و زایمان از بخش بعد دربه مادران فردی  و آموزش گروهی-

 انجام می گردد.

 ه ارایه گزارش کتبی می باشد.ب موظف انجام مرا بت ها دانشجو پس از-

وظایف دانشجویان  دفاترمربوطه از پرونده مراجعین و در ثبت مرا بت ها شرح حال و اخذ-

 می باشد.

 اختصاص می یابد. ،جهت استراحت دانشجویانزمان د یقه  01روزانه  -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 زان:آموحرفه ای کار وظایف اخالقی و

 

 آنهاو همراهان  ، مادراننوزادان بر راری ارتباط مناسب با-

 نوزادان و مادران آنهارعایت حقوق فردی -

 شرح حال  برای اخذمادر کسب اجازه از-

 مادر برای معاینه نوزادکسب اجازه از -

 معرض دید نصب اتیکت شناسایی در-

 رعایت اونیفورم رشته مامایی -

 دانشجویان سایر مددجویان و ،پرسنل احترام به مربی،-

 تکمیل پرونده مددجویان رات گزارش نویسی دررعایت مقر-

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 محتوای آموزشی:

 

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی

کسب مهارت  تعیین شده زیر حدود در باید وزه خودر 01پایان دوره  نشجوی مامایی دردا

 نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی علوم پزشکی 3براساس سرفصل های جدید شورای عالی برنامه ریز:محتوای آموزشی

 محتوای آموزشی 

 براساس سرفصل های جدید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 3

 (.مورد 01) انجام دهد ،از لحاظ بررسی سالمت را معاینه فیزیکی نوزاد -

 مورد(. 8اندازه گیری وزن و سایر شاخص های آنتروپومتری بدو تولد نوزاد را انجام دهد ) -

 مورد(. :را بت نماید )از نوزاد سالم م -

 مورد(. 0به مادر در مورد نحوه دارو دادن به نوزاد، آموزش دهد ) -

 مورد(. 0مشاوره به مادر را پس از زایمان مشاهده و در صورت امکان انجام دهد ) -

 مورد(.0مادر را برای شیردهی از پستان آموزش دهد ) -

 مورد(. 0خطر دوره نوزادی آموزش دهد ) مادر را در رابطه با مرا بت از نوزاد و عالیم -

 مورد(. 0از نوزاد نارس مرا بت نماید ) -

 مورد(. 0نوزاد را در هنگام ترخیص معاینه نماید ) -

 مورد(. 0پذیرش و ترخیص نوزاد را انجام دهد ) -

 مورد(. 0شستشوی معده نوزاد را با گذاردن کاتتر انجام دهد ) -

 مورد(. 0حیح انجام دهد )الواژ و گاواژ را به روش ص -

 مورد(. :از نوزاد بستری در انکوباتور مرا بت نماید ) -

 از دستگاه های موجود در بخش به طریق صحیح استفاده نماید. -

 با استفاده از موالژ، احیای نوزاد را آموزش ببیند. -

 با نحوه استفاده از وسایل احیای نوزاد، آشنا شود. -

 مورد(.   0وزاد را مشاهده نماید )عملیات وا عی احیای ن-

 مورد(. 0مرا بت از نوزاد پرخطر را انجام دهد ) -

 مورد(. :دوز داروی تجویز شده توسط پزشک را محاسبه و دارو را آماده نماید ) -

 مورد(. :به نوزاد تجویز نماید ) WHOداروی آماده شده را با رعایت اصول ایمنی مدیکیشن  -

 مورد(. 0بیمار را طبق تجویز پزشک انجام دهد )سرم تراپی نوزاد  -

 مورد(. 0نوزاد را حمام نموده و لباس بپوشاند ) -



 

 معاینه فیزیکی نوزاد مورد 01-

انجام  لحاظ بررسی سالمت از

  3دهد

 گردن و معاینه سرو

 فسه  صورت، فونتانل ها،

 شکم، ریه،  لب و سینه،

 رنگ، ستون فقرات،

تست  مفصل لگن و

ه تناسلی، دستگا ،بابینسکی

 ،تست های تعیین سن جنین

رفلکس ها وتست های 

 عصبی

مورد نحوه  در آموزش به مادر- مورد :سالم در نوزاد مرا بت از-

 دادن به نوزاد یک مورد دارو

 در مشاوره و مشاهده یک مورد -

 صورت امکان دادن یک مورد

 مشاوره

 مورد شیردهی از 0آموزش -

 پستان

 0نارس در  مرا بت ازنوزاد-

 مورد

انجام معاینه ترخیص نوزاد یک -

 مورد

مورد شستشوی معده  0انجام  -

 گذاردن کاتتر نوزاد با

 مرا بت از و انکوباتور با کار-

 مورد :آن در  در نوزاد

مورد  0دستگاه فتوتراپی  با کار-

 دستگاه ها و دیگر آشنایی با و

 وسایل

 تغذیه و ،آموزش واکسیناسیون-

 نوزاد، رشد نوزاد،مرا بت های 

 گریه نوزاد، مدفوع و و ادرار

کهنه، عالیم  تعویض لباس و

 آزمایشات الزم، نوزاد، خطر

تشنج  تب و ،بندناف مرا بت از

 مورد 0و... 

گذاردن  با الواژ مورد 0انجام -

 کاتتر

گذاردن با  انجام یک مورد گاواژ-

 کاتتر

پرخطر) ایکتر  نوزاد ت ازبمرا -

 وردم 0(  در  RDSو 

اجرای  محاسبه دارویی و-

 مورد :تجویزپزشک در 

 و وسایل احیای نوزاد آشنایی با-

مورد  0آن برروی موالژ  کاربرد

 احیای نوزاد مورد 0مشاهده  و

 1در وزن نوزاد  اندازه گیری -

 مورد

ترخیص نوزاد   انجام پذیرش و- وصل سرم یک مورد-

 مورد 0

حمام، پوشاندن لباس و گرم -

 مورد 0از نوزاد  نگهداری

انجام اندازه گیری های -

 مورد 8آنتروپومتریک 

دستگاه های  باطرز کار-

مرا بت فتوتراپی و  و انکوباتور

 دستگاه ها یک مورداز

 



 :برنامه روش های عمده آموزشی در

  بالینی آموزش-0

 (بحث گروهی  توسط دانشجو، )کنفرانس آموزش تئوری-0

 ستانبیمارSkill Lab استفاده از-:

 نمایش فیلم های آموزشی معاینه نوزاد، احیای نوزاد و ... -4

 

 انتظار: مهارت های مورد

 محتوای آموزشی شده در کلیه مهارت های ذکر

 

 منابع آموزشی:

 0101طب کودکان نلسون -

رس ویژه والدین چاپ وزارت نوزادان نا راهنمای مرا بت از ،مرا بت کانگورویی-

 اداره سالمت نوزادان ،جمعیت نواده وسالمت خا دفتر ،بهداشت

سالمت  دفتر ،بیمارستان چاپ وزارت بهداشت سالم در نوزاد بسته خدمتی مرا بت از-

 اداره سالمت نوزادان ،جمعیت خانواده و

 فصل نوزاد (چهارم )ویرایش بیست و کتاب بارداری زایمان ویلیامز-

 0101 دستور عمل احیای نوزاد انجمن  لب و اطفال امریکا-

برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی ویرایش هشتم،   -

0:94 

 حقوق نوزادان3-

-Hospital care for mothers and newborn babies: quality assessment and improvement tool. Available at: 
www.euro.who.int/__.../Hospital-care-for-mothers-and-newborn-babies-quality-assess... 

-The Parma Charter, The Rights of The Newborn. Available at: 
http://www.uenps.com/media/Parma%20Charter%20Rights%20of%20the%20newborn.pdf. 

 

 

 روش های ارزشیابی:

http://www.euro.who.int/__.../Hospital-care-for-mothers-and-newborn-babies-quality-assess


 نصاب  بولی می باشد. حد 01از 00پایان دوره کسب نمره  در-

رعایت نظم توسط  اجتناب ازغیبت و ،به مو عحضور نمره اختصاص به رعایت  0-

 دارد. دانشجو

 دارد. افراد سایر و ادرانم بر راری ارتباط با نمره اختصاص به کسب مهارت در 0-

 دارد. یاختصاص به فعالیت های آموزشنمره  0-

  .دارد مرا بت ها ارایه خدمات و نمره اختصاص به کسب مهارت در 04-

 چک لیست ارزشیابی دوره ضمیمه می باشد.-

ارائه می  ذیل است ارائه کنفرانس و بحث بین دانشجویان طبق برنامهالزم به ذکر -

 گردد.

 

 و بحث گروهی موضوع کنفرانس 

 یرش نوزادمروری بر پذ

 معاینات نوزاد

 احیای نوزاد

 نوزاد  و مادر زایمان از مرا بت های پس از

 استفراغ نوزادان

 دیسترس تنفسی

 نوزادان ایکتر

 مرا بت مادرانه آغوشی

 

 

 

 نوزادانواحد  چک لیست ارزشیابی در  



 01/1 1/1 01/1 0 / نمرهعنوان مهارت ردیف

     دیگران و...( ارتباط سازی با ،نظم ،د ت عمل ی،انتقادپذیر) مهارت های عمومی 0

     مهارت تهیه شرح حال  0

     مهارت انجام معاینات نوزاد :

     مهارت بررسی رفلکس های نوزادی 4

     مهارت انجام معاینه عصبی نوزاد 1

     مهارت تعیین سن نوزاد 6

     مهارت پذیرش نوزاد 0

     طرح مرا بت درمانیمهارت برنامه ریزی  8

     نوزادکار و مرا بت از  رعایت نکات بهداشتی در 9

     مهارت کنترل عالیم حیاتی 01

     زمایشآمهارت تفسیر  00

     نارسی و...( ایکتر، ،صدمات )ناهنجاری ها، مهارت تشخیص مشکالت نوزاد 00

     ، عوارض و...(تجویز داروهای بخش )موارد آشنایی با :0

     ، آماده سازی و دادن داروداروهای نوزادان مهارت محاسبه دوز 04

     معده تحت نظارت مربی مهارت گذاشتن کاتتر 01

     )فتوتراپی و...( معرض خطر بت های ویژه نوزادان درمهارت انجام مرا  06

     مزایای آن به مادر مهارت آموزش مرا بت کانگورویی و 00

08 
تصحیح باورهای  و مرا بت های نوزاد مورد همراه در و آموزش به مادرمهارت 

 غلط
    

     مهارت ترخیص نوزاد 09

     بستری پرونده نوزاد اطالع از 01

     آموزش و مشاوره در مورد برنامه غربالگری های نوزادانمهارت  00

00 
ت آناتومیک، مهارت آموزش و مشاوره شیردهی در نوزادان سالم و با مشکال

 عضالنی، سندرم های شایع و ... -عصبی
    

 

 


