
 

 

 

 نوزادان  در عرصه کارآموزی  نام درس:

 ساعت  ۵۱  -واحد  ۱:  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

  روز ۹  :   تعداد روزهای کارآموزی

 نازی کریمی  طرح درس:  مسئولنام 

 آشنایی با معاینات و مراقبتهای نوزادان طبیعی و غیرطبیعی و آموزش به مادر   هدف کلی:

تعیین توسط مربی اولویت تعیین برنامه آموزشی برای هر روز کارآموزی، متناسب با مراجعه مددجویان به مرکز کارآموزی 

 می گردد. 

 فعالیت دانشجو  روزانه  برنامه آموزشی کارآموزی  محل

 آشنایی با قسمتهای مختلف بخش نوزادان  − روز اول  بخش نوزادان 

 

 )اسکراپ(در بدو ورود به بخش نوزاداننحوه شستشوی صحیح دست  −

 

آپگارو   - برگه  چک  و  زایشگاه  و  عمل  اتاق  از  نوزاد  ادمیت  نحوه  با  آشنایی 

 دستبند نوزاد 

 

 و محل تزریق آن Kآشنایی با دوزهای مختلف ویتامین  -

 

 نحوه مراقبت از نوزاد سالم و پرخطر -

 
 معاینه فیزیکی نوزاد -

 

 )شیردهی و .....( مراقبت و تغذیه نوزادآموزشهای الزم در مورد نحوه  -

 

 چک شکاف کام و لب -

 

-   ، وارمر  جمله  از  آنها  کاربرد  نحوه  و  ادمیت  اتاق  مختلف  وسایل  با  آشنایی 

و   قد  گیری  اندازه  نحوه  اکسیژن،  گلوکومتر،فلوتر  وزنه،  اکسیمتری،  پالس 

 وزن،دور سر و دور سینه

 

 کاتتر آموزش شستشوی معده با   - روز دوم بخش نوزادان 

 
طبیعی) - مقادیر  آموزش  و  نوزاد  حیاتی  عالیم  گیری  اندازه   ,BPنحوه 

2TPR,SPO ) 

 

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



 مراقبت از بند ناف و آموزش آن به مادر  -

 
 تحویل نوزاد به مادر و موارد مربوطه  نحوه -

  
 آموزش کار با انکوباتور و مراقبت از نوزاد  -

 

 

و   - روز سوم  بخش نوزادان  نوزاد  کاردکس  با  کار  و آموزش  پزشک  توسط  شده  تجویز  داروهای 

 مراقبتهای درج شده در کاردکس 

 
 توضیح آزمایشات و پرونده نوزاد و میزان نرمال آن -

 
 آموزش تهیه دوزهای مختلف داروهای تزریقی و خوراکی و سرم نوزاد -

 

 برای نوزاد ترم و پره ترم OGT و  NGTآموزش گذاشتن  - روز چهارم  بخش نوزادان 

 
 برای نوزاد ترم و پره ترم Breastfeedingنحوه پوزیشنهای مختلف  -

 
 روشهای جایگزین شیر مادر در نوزاد پره ترم -

 
 انجام معاینه فیزیکی نوزاد و گاواژ برای نوزاد پره ترم -

     

 

 تعیین سن نوزادآموزش جدول باالرد و انجام آن بر روی نوزاد و  - روز پنجم بخش نوزادان 

 

 آموزش انواع دستگاههای فتوتراپی و کار با آنها  - روز ششم بخش نوزادان 

 

 آموزشهای مراقبتهای الزم نوزاد ایکتریک در دستگاههای فتوتراپی - روز هفتم بخش نوزادان 

 
Transcutaneous Bilirubinometry  (آموزش کار با دستگاه -

TCB(    
 

 با گلوکومتر  BSنمونه گیری از کف پا و چک  - روز هشتم بخش نوزادان 

 
 برای چک بیلی روبین نوزاد  Capillaryنحوه گرفتن نمونه از  -

 

 نحوه ترخیص نوزاد و رعایت نکات الزم - روز نهم بخش نوزادان 

 
 

 

موجود در بخش   case}ارایه کنفرانس توسط دانشجو وتبادل اطالعات در محدوده زمانی نیم تا یکساعت در مورد   ❖

 نوزادان به طور مستمر از روز دوم کاراموزی { 

 

 . بصورت کارگاه برگزار می شود  Skill Labآموزش احیای نوزاد در   ❖


