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 به نام آن که جان را فکرت آموخت
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح درس:

د ر این دوره زندگی کودکان وتوزادان را تهدی یاری د خطرات بس   . ترین دوره زندگی بشر استمهمترین و حساس کودکی و نوزادی  از 

و همچنینین مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و زیر    میکند و هر گونه آسیب و کوتاهی در این دوره میتوند آثار مخربی داشته باشد

یک سال از شاخص های سالمت جامعه می باشد. نقش پرسنل آموزش دیده در کاهش مرگ و میر و معلولیت های این دوره انکار 

از زمان شروع آسیب تا  های آنان در سطح جامعه  های اوژانس از کودکان و نوزادان و خانوادهقبت  در این درس به مرا   ناپذیر است. 

 شود. پرداخته می  انتقال به بیمارستان  

 باشد. میدر سطح جامعه   از کودکان و نوزادان بدحال هدف کلی: آمادگی و توانمند شدن دانشجو جهت ارائه  مراقبت 

به صورت عملی به کار    اورژانس کودکان و نوزادان شجویان بر طبق اهداف درس اصول و مراقبتهای رود داناهداف کلی: انتظار می

   . بندند 

 % اهداف زیر دست یابند:   70در پایان درس دانشجو قادر باشد حداقل اهداف رفتاری :  
 با اورژانس های نوزادان و کودکان  آشنا می شود.   -1

 د. معاینه نوزاد و کودک را انجام می ده -2

 بیماری ها و فوریت ها را در نوزادان و کودکان تشخیص می دهد.  -3

 عالیم حیاتی نوزاد و کودک را کنترل می کند.   -4

 مایع درمانی و برقراری راه وریدی را انجام می دهد.  -5

 اکسیژن رسانی را به نحو صحیح انجام  می دهد.  -6

 ادان پرستاری کودکان و نوز  گروه آموزشی 

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
                       515206  شماره درس:                     نوزادان  کودکان وفوریت های  در عرصه     کارآموزی عنوان  درس :  

                                                                         در عرصه   یکار آموز واحد : و تعداد  نوع  

                            کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی 4ترم         :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران  

  1401-1402  اولسال تحصیلی :  نیم

 ر بعد از ظه 3-5شنبه ها  دو دفترحضور در  زمان               فرامرز کلهر  مسئول درس :

                                     faramarz@nm.mui.ac.ir : Email 09120835710  :    شماره تماس  
 

 امام حسین  و اتاق عمل   مارستانیب  بخش اورژانسمکان : 

 24:  انیتعداد دانشجو               ی نا پیوسته فوریت های پزشکیرم دانشجو :  کارشناس ،مقطع و ت رشته

 ن بیماریهای کودکان و نوزادا:   ازین  شی پ دروس 

  فرامرز کلهر   اساتید درس:  
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 باز کردن راه هوایی و احیا قلبی و عروقی را انجام می دهد.  -7

 

 ش تدریس:  رو

 حضور درمراکزدرمانی درکناردانشجو جهت کارآموزی  و نظارت برانجام فعالیت های دانشجو   -      

 ارزیابی در طول ترم و ارزشیابی نهائی دانشجو -         

 وسائل مورد نیاز:  
 بر طبق چک لیست های پیوست     روش ارزشیابی:

یابی دانشجو در برد مخصوص اعالم نتایج درسی گروه اطفال و نوزادان نصب خواهد  نتایج ارزش  محل ارائه نتایج ارزشیابی دانشجو:  

 شد. 

فرصت برای اعتراض به نمره:حداکثر سه روز پس هز اعالم نمره در بورد گروه اطفال و نوزادان دانشجو می تواند اعتراض کتبی خود را  

 به مسئول درس تحویل داده تا مورد بررسی قرار گیرد 

 قوانین درس :سیاست ها و 

 تکالیف دانشجو یان:  

و ترک  -1 بهموقع  به   حضور  تاخیر ورود  پیوست )درصورت  بندی  بر طبق جدول زمان  کارآموزی  بعداز ساعت  محل    8بخش 

   نمره (  2شود.( ) روز غیبت محسوب می آن 

د. غیبت بیش از یک  یک روز، باید جبران شود و درصورت عدم جبران دو نمره از نمره کل کسر خواهد ش  غیبتدرصورت   -2

 روز منجر به حذف کارآموزی می گردد  

 نمره(4ارایه دو مورد گزارش بیمار در بالین بیمار و در حضور استاد)  -3

 نمره(   8مشارکت در انجام فعالیت درمانی )  -4

 نمره(  4ارایه کنفرانس )  -5

   نمره(   2در راندهای بخش و انجام امور محوله از طرف استاد) شرکت فعال -6

 
 مقررات کارآموزی وسیاستهای دوره: قوانین و 

حضور به موقع درمحل کارآموزی شامل عدم تاخیر ورود وتعجیل خروج ازمحل کارآموزی و پرهیز از هر نوع بی انضبباطی  •

 در انجام کار می باشد 

ذف یا ساعات کارآموزی  شود درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن به ترتیب ح 1/ 10در صورتی که غیبت دانشجو   •

نمره از نمره نهایی کسب شده کسر خواهبد   1غیبت محسوب خواهد شد.چنانچه کمتر از مواردفوق بود به ازای هر غیبت  

 شد.  
 1تکالیف به موقع  در زمان تعیین شده در  طرح درس تحویل شود. در صورت تاخیر  تا دو هفته  بعد از پایان کار آمبوزی   •

 کسر خواهد شد.   نمره

 نمره در صورت داشتن تلفن همراه و پاسخ دهی  کسر خواهد شد( 1)  تلفن همراه خاموش بودن  •
 نمودن موبایل در بخش خودداری نمایند.   دانشجویان از تجمع در ایستگاه پرستاری و استفاده •

 .رعایت یونیفرم کامل طبق ضوابط دانشکده و عدم استفاده از آرایش و زینت آالت جهت دانشجویان   •
 منابع:  

1- Davies F, Bruce CE, Taylor-Robinson K. Emergency care of minor trauma in 

children: CRC Press; 2017. 

2- Macksey LF. Pediatric Anesthesia and Emergency Drug Guide: Jones & Bartlett 

Publishers; 2015.  

3- Atigapramoj NS. Pediatric Emergency Medicine: Chief Complaints and Differential 

Diagnosis By Rebecca Jeanmonod, Shellie L. Asher, Blake Spirko, and Denis R. Pauzé 
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Cambridge: Cambridge University Press, 2017; 318 pp; $49.99 (Paperback, eBook). 

Academic Emergency Medicine. 2018;25(9):1079 

4- -Hockenberry, Marilyn J; Wilson, David. Wongo's nursing care of infants and children. 8th, st. 

Louis : Mosby Elsevier co 6-Pillitteri,Adele. Maternal&Child Health Nursing.Philadelphia: 

Lippincott williams &wilkins. 
Online Data Bases: uptodate.com 

 

 دکان های کوبخش اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری  تاریخ 

 آشنایی با تجهیزات و شرایط بخش   روز اول

 آشنایی با بیماری کودکان و نوزادان    روز دوم 

 معاینه کودک و نوزاد  روز سوم 

 تمرین معاینه و شرح حال گیری  روز  چهارم 

 مشارکت در اقدامات انجام شده برای کودکان و نوزادان  روز پنجم 

 اقدامات انجام شده برای کودکان و نوزادان مشارکت در   روز ششم 

 تریاژ روز هفتم 

 تمرین دسترسی عروقی روز هشتم 

 تمرین مدیریت راه هوایی روز نهم 

 اکسیژن درمانی  روز دهم 

 دارو درمانی) نحوه آماده سازی و تزریق داروها(  روز یازدهم 

 آموزش سوند گذاری و مدیریت مایعات دریافتی بیمار  روز دوازدهم 

 تمرین مدیریت کامل بیمار و احیاء پایه کودکان روز سیزدهم 

 تمرین مدیریت کامل بیمار و احیای پیشرفته کودکان روز چهاردهم 

 تمرین مدیریت کامل بیمار و احیا در شرایط خاص  روز پانزدهم 

 

 باسمه تعالی 

 ) گروه کودکان و نوزادان(   ماییدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان دانشکده پرستاری و ما

 ی پزشکی کارشناسی ناپیوسته  فوریت هادانشجویان  در عرصه فوریت های کودکان و نوزادان          کارآموزی  برنامه                  

 

       1401-1402اول  نیمسال           مسئول درس : فرامرز کلهر       7/ 30-13   پنجشنبهروزهای کارآموزی: شنبه تا            

 

 نام دانشجو
 

 استاد بیمارستان  بخش  تاریخ کارآموزی 

 1گروه  -1

 

 آقای کلهر  امام حسین)ع(  اورژانس و اتاق عمل  1401/ 12/9لغایت  1401/ 1/9

 2گروه  -2

 

 آقای کلهر  امام حسین)ع(  اورژانس و اتاق عمل  23/9/1401لغایت  13/9/1401

 آقای کلهر  ( )عنیامام حس س و اتاق عمل اورژان   5/10/1401لغایت  24/9/1401 3گروه -3

یک روز  از کاراموزی دانشجویان با هماهنگی گروه بیهوشی جهت لوله گذاری در  اتاق عمل بیمارستان امام حسین اختصاص  

 خواهد داشت  

 

 


