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 آموختفکرت به نام آن که جان را 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شرح درس
 مقدمه: 

د و براي  نکه در وضعيت سالمت و بيماري جهت رشد و نمو نياز به مراقبت دار هستند ي اتموجودنوزادان و کودکان 

 . مندندبه کسب تجربه و مهارت نياز مراقبت از آنان دانشجويان پرستاري

 كلي  هدف
 در بيمارستان آماده شود.  مختلفکودکان مبتال به بيماريهاي نوزادان و  دانشجو براي کسب تجربيات ويژه با 

 اختصاصي اهداف 
 دوره دانشجو بايد بتواند در زمينه هاي زير مهارت و تجربه کسب کند: اين ايان پ در 

 اهداف اختصاصي براي نوزادان:

از قبيل شستن دستها قبل و بعد از تماس با نوزاد، پوشيدن گان، زدن ماسك در صورت لزوم  )اصول کار در بخش نوزادان   .1

 .را رعايت نمايد (نداشتن زينت آالت ، کوتاه بودن ناخن، 

 .م در امر پذيرش نوزاد را انجام دهدااقدامات الز .2

 .عالئم حياتي نوزاد را کنترل و ثبت نمايد. اقدامات الزم جهت حفظ دما و پيشگيري از هيپو ترمي و هيپرترمي را انجام دهد .3

 ▪ .دقد، وزن، دورسر، و دستبند نوزاد را کنترل نماي

 کودکان و نوزادان گروه آموزشی

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
                                                  كارآموزي بيماري هاي كودكان  عنوان  درس : 

 عملی-واحد كارآموزي 1واحد : و تعداد نوع                515301  شماره درس:

               سالم کودك کارآموزی و کودکان های بیماری و سالم کودك پرستاری :پیش نیاز دروس

 1402-1401 اول نیمسالسال تحصیلی :  نیم                       6ترم کارشناسی پرستاری :فراگیرانمقطع  و رشته

و سایر  نوزادان بهشتی-(حسین )ع امام جراحی کودکان و نوزادان  های بخش -پنج شنبه شنبه تا   :ارآموزیک مکان و زمان

   بیمارستانهت

 15-13شنبه  دو روزهای حضور در دفتر کارزمان                                       جونبخشخانممسئول درس : 

 hosseini_nurse@yahoo.com:Email 37927576: شماره تماس 

                                                                       (ها: حسینی، معروفی، جونبخش، اجودانیان، دکتر همتی و اقای کلهر)خانماساتید گروه كودكان اساتید درس:
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 ▪ .مهارت درمعاينه فيزيكي و عصبي اوليه ، تعيين سن جنين و رفلكسهاي نوزاد را عمالً نشان دهد .4

مراقبت هاي روزانه نوزاد شامل: مراقبت از بند ناف، تغييروضعيت، بهداشت، تغييرپوزيشن و انتقال و جابجايي نوزاد را عمال   .5

 . انجام دهد

 .را انجام دهد CPAP صل به دستگاهمراقبتهاي پرستاري مربوط به نوزادان مت .6

 .نوزاد طبيعي پر خطر و نارس را بشناسد و مراقبتهاي مربوطه را انجام دهد .7

اقدامات  را بشناسدو    (سيانوز، عاليم ديسترس تنفسي، تب و تشنج،ايكتر، هيپوترمي و آپنه) موارد غيرطبيعي در نوزاد از قبيل .8

 د. الزم را انجام ده

 د. را به خوبي انجام ده  (از قبيل تنظيم وضد عفوني انكوباتور و کنترل مخزن آب دستگاه ) اصول کار با انكوباتور  .9

  .نحوه کار با دستگاه تي پيس را نشان دهد .10

 .را انجام دهد (تميز کردن نوزاد و در صورت لزوم حمام دادن)مراقبتهاي بهداشتي  .11

 . نيتور را انجام و مراقبت مربوطه را عمال نشان دهد وصل نوزاد به دستگاه پالس اکسيمتر و ما .12

 مراقبت هاي الزم از نوزاد حين فتوتراپي را انجام دهد  .13

 روش هاي مختلف تجويز اکسيژن را انجام داده و ميزان اکسيژن را بر حسب شرايط ويژه تنظيم نمايد  .14

 را انجام دهد  (ادرار و قند خون با گلوکومتر)نمونه گيري آزمايشات  .15

 آزمايشات را پيگيري کرده و موارد غير طبيعي را شناسايي و گزارش دهد جواب .16

 قادر به تغذيه نوزاد با روشهاي مختلف با توجه به وضعيت وي بوده و نحوه تغذيه با شير مادر را آموزش دهد  .17

 .گذاشتن لوله معده و تغذيه نوزاد را انجام دهد .18

 آموزش کافي ببيند.  مادر کويد مثبتدر مورد نحوه ي برخورد با نوزاد متولد شده از  .19

 

 

 اهداف اختصاصي براي کودکان:

 با کودك متناسب با سن و با خانواده وي ارتباط صحيح برقرار کند. 1-

 مراحل مختلف رشد و تكامل و بازي هاي مربوط به هر مرحله از رشد و تكامل را بداند و بررسي کند.  2-

 تكامل بشناسد و تأمين کند و در مورد رفع آنها به والدين و کودك آموزش دهد. نيازهاي کودك را براساس رشد و   3-

 نيازهاي تغذيه اي کودك و شيرخوار را متناسب با سن و نوع بيماري بررسي و فراهم نمايد.  4-

 نيازهاي بهداشتي کودك را بررسي کند و به والدين آموزش دهد.  5-

 نتيجه بستري شدن بشناسد و سعي در کاهش آن نمايد.  حاالت روحي رواني کودك و والدين را در 6-

نيازهاي آموزشي کودك و خانواده را در مورد سير بيماري و اقامت در بيمارستان و روش هاي درماني ، مراقبتي کودك بررسي  7-

 کند و به آنان آموزش دهد. 

خيص داده و اقدامات الزم را جهت پيشگيري از  خطرات بالقوه موجود در محيط کودك را متناسب با تكامل و هوشياري او تش 8-

 آن انجام دهد و نكات  ايمني را رعايت کند. 

 عاليم حياتي شيرخوار و کودك را اندازه گيري و ثبت کند.  9-

 اقدامات الزم جهت رفع تغييرات در عاليم حياتي را انجام دهد. 10-

 به طور عملي نشان دهد. روش گذاشتن لوله معده و تغذيه کودك از طريق گاواژ را  11-

روش دارو دادن در شيرخواران و کودکان بيمار را به صورت خوراکي، قطره ، شياف ، تزريق عضالني، زير جلدي، داخل جلدي   12-

 و داخل وريدي و رکتال را به دقت و به طور صحيح انجام دهد. 

 اطالعات الزم دارويي را در بخش هاي داخلي اطفال بداند.  13-

 انجام دهدو ثبت کند.  Righ. 10دستورات دارويي را با دقت و به طور صحيح برطبق سيستم  14-

 اقدامات الزم را جهت پيشگيري از عوارض داروها انجام دهد.  15-
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 برخي از داروها و آزمايشات بخش را در حضور دانشجويان معرفي کند.  16-

 ام دهد. نمونه گيري ادرار و مدفوع را به طور صحيح انج 17-

 جواب آزمايشات بخش را پي گيري کند و موارد غير طبيعي را تشخيص و گزارش دهد.  18-

% و تنظيم قطرات باکستر، ميكروست و  10% و 5/7طرز تهيه و محاسبه باکسترهاي موردمصرف در بخش ) (، باکستر قندي  19-

 انفوزيون پمپ را نشان دهد 

 صورت خوراکي يا تزريقي بكار مي رود با ذکر نوع و مقدار الكتروليت آنها توضيح  محلول هايي که در درمان کم آبي به -  20 

 دهد. 

مقدار مايع جبران کننده، نگهدارنده و کمبود سديم و پتاسيم را با توجه به وزن کودك و شدت کم آبي محاسبه و مقدار کل   21-

 را تعيين کند.  مايع

 درماني )افزايش و کاهش( بررسي کند و اقدامات الزم را جهت رفع آن به عمل آورد. بيمار را از نظر بروز عوارض مايع  22-

 ( کند. restraintکودك و شيرخوار را در صورت نياز به طور صحيح رسترنيت )  23-

 ي( را در کودکان مبتال به بيمارهاي عفوني و ضعف سيستم ايمني را بداند و سشتشوisolationاصول و نكات جداسازي. ) 24-

 دست ها را قبل و بعد از تمماس با کودك انجام دهد. 

مراقبت هاي مربوط به ترانسفوزيون خون، حمالت تشنجي، اختالالت کليوي، گوارشي، غددي و قلبي و تنفسي را به دقت و به   25-

 طور صحيح انجام دهد. 

 ي کند. مراقبت ها را براساس گام هاي فرآيند پرستاري برنامه ريزي، اجرا و ارزياب 26-

 طرح مراقبت پرستاري را برطبق فرآيند تدوين و ارائه نمايد.  27-

 متناسب با سن و ميزان آگاهي کودك و خانواده آموزش هاي الزم در طول اقامت در بخش و زمان ترخيص از بيمارستان را  28-

 . بدهد

 تدوين و ارائه نمايد. پمفلت، بوکلت، پوستر و ...   يطرح آموزش به بيمار در صورت لزوم به شكل ها 29-

 ( با بيان رسا با استفاده از منابع معتبرو با تأکيد بر فرآيند پرستاري ارائه دهدcase reportگزارش موردي ) -30

 در بحث گروهي شرکت فعال نمايد.  31-

 اند. در کودکان دانش و آگاهي پيدا کند و نحوه ي برخورد با اين کودکان را بد  19-در مورد بيماري کويد  -32

 

 تدریس ابزار  و شیوه 
 رفع اشكاالت عملكرد دانشجو و  نظارت بر ها، آموزش عملي مهارت

 

 ارایه کنفرانس :  تکالیف 

 

 و میزان نمره  ارزشیابی 

 کسب نمره بر اساس فرم ارزشيابي پيوست بر حسب موارد عمومي و تخصصي بخش  
 

 

   :دوره  و قوانین هااست یس
از آن خارج گردد.)درصورت تاخير ورود به بخش بعداز ساعت   ا يحاضر و  ي دانشجو ملزم است به موقع در کاراموز  1-

 يك نمره کسرمي گردد.(  8:30آن روز غيبت محسوب مي شود و تاساعت   8:30
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باشند و استفاده آرايش و زينت آالت   يپسر و دختر ملزم به رعايت يونيفرم کامل طبق ضوابط دانشكدهم  انيدانشجو-2

 . ستيجهت دانشجويان) دختر و پسر( مجاز ن

خود را ثبت   ينمره  يکاراموز  اني الگبوك خود را به همراه داشته باشد و در پا ي دانشجو ملزم است در شروع کاراموز  3-

 بوك داشته باشد. شده در الگ 

 در راند هاي بخش و انجام امور محوله از طرف استاد شرکت فعال داشته باشد.  د يدانشجو با  -4

درس مي باشدو کليه تكاليف محوله در طول کارآموزي حداکثر در آخرين روزکارآموزي  تعيين تكاليف با نظر استاد -  -5

 به استاد مربوطه تحويل شود.

ساعات کارآموزي شود درس مربوطه حذف و غيبت   10در صورتي که غيبت دانشجو در طول کارآموزي بيش از%    -6

 محسوب خواهد شد.

ساعات کارآموزي شود، غيبت مجاز يك روز و غيبت   10کمتر از%   در صورتي که غيبت دانشجو در طول کارآموزي  -7

غيرمجاز دو روز کارآموزي جبراني خواهد داشت ودر صورت عدم جبران آن به ازاي هرروز يك نمره از نمره کل کسر  

 خواهد شد.

و   ي نظر يره کسب نم ني ها و نظم دانشجو در طول دوره و همچن تيمي باشد و حاصل فعال 20نمره ارزشيابي از  -8

 است. ي عمل

دانشجويان از تجمع در ايستگاه پرستاري خودداري نمايند و در صورت تخلف انضباطي در بخش واحد مربوطه حذف  -9

 خواهد شد.

 استفاده از تلفن همراه در طول کارآموزي ممنوع مي باشد. -10

که در مرکز مهارتهاي باليني   ان است اين کاراموزي شامل يك روز پراتيك نوزادان، يك روز پراتيك احيا کودک -11

 دانشكده انجام مي شود.

 ابد. يادان و سه روز آن به کودکان اختصاص ميچهار روز کاراموزي به نوز-12

 منابع     

        1_ Wong,Donnal . Hockenberry, Marilyn J. Seventh Edition Mosby. st. Louis: last edition. 

2- Behrman, Richard E; Kliegman Robert M; Jenson, Hal B. Nelson text book of pediatrics. 18th 

edition, Philadelphia: Saunders co :last edition 
3-  Mhairi G.MacDonald,JayashreeRamasethu .Atlas of procedures in neonatology.Fourth 

Edition. Lippincott. Philadelphia. 2016 

 __استفاده از سايت هاي آموزشي. -  5

 .(تهران:نشر بشري آخرين چاپ.NICUشيخ بهاالدين زاده، عفت. و راعي، وحيد. پرستاري مراقبت هاي ويژهي نوزادان(  -  6
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 باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان 

 ) گروه  کودکان و نوزادان (   ماماییدانشکده پرستاری و  
 پرستاری              6دانشجویان ترم                                     کودك بیماربرنامه  کارآموزی 

     99-1400نیمسال  اول          30/7- 13 30/ساعت:                     روزهای برنامه:  روزهای شنبه تا پنج شنبه
 مسئول درس:  خانم سیده مریم حسینی

22.9.99اصالحیه :    

 

 

 استاد   نام بيمارستان نام بخش  تاريخ كارآموزي  اسامي اسامي گروه 

 علی روح الهی -1 1
 محمدرضا كاظمی -2
 حسين آقامهدي -3
 كرامت اله قصري -4
 رضا نادري -5

 گروه الف

 مرضيه سازي -6
 جامعی راضيه -7
 محدثه براتی -8
 محدثه منصوري نيک -9

 فاضله شهيدي-10

 گروه ب

 18/10/99الي  15/10

 گروه الف 

جراحي 

 نوزادان  

 شه كالیي امام حسین ع

 18/10/99الي  15/10

 گروه ب

داخلي  

 نوزادان 

 خانم حسیني  بهشتي 

 خانم جونبخش  امام حسین ع 1كودكان  23/10/99الي  20/10

 
2 

 فاطمه پيمانی -1
 سحر شيروانی -2
 ریحانه عموشاهی -3
 سمانه پورحاجی-4
 فاطمه انصاري پور-5

 گروه ب

 محمدجواد محمدي -6
 عرفان ترک زاده-7
 حافظ موسایی-8
 علی مليانيان -9

 مهدي قمی-10

 گروه الف

 جراحي  18/10/99الي  15/10

 كودكان

 خانم معروفي امام حسین )ع(

 23/10/99الي  20/10

 گروه الف 

جراحي 

 نوزادان 

 آقای كلهر  امام حسین ع

 23/10/99الي  20/10

 گروه ب

داخلي  

 نوزادان 

 آقای حسیني  بهشتي 

 عاطفه ترابی -1 3
 آسيه موسایی-2
 مریم شهيدي -3
 سعيد گرجی-4
 عاطفه سلجوقی -5
 

 گروه ب

 محمد رستمی-1
 مرتضی مقصودي -2
 محمد علی محبی -3
 رنجکشمهدي  -4
 سيد علی ترابی موسوي -5

 گروه الف
 

 18/10/99الي  15/10

 گروه الف 

داخلي  

 نوزادان  

 خانم آجودانیان  امین 

 23/10/99الي  20/10

 گروه الف 

جراحي 

 كودكان 

 خانم معروفي امام حسین ع

 18/10/99الي  15/10

 گروه ب

 خانم جونبخش  امام حسین ع كودكان ا

 23/10/99الي  20/10

 گروه ب

داخلي  

 نوزادان  

 خانم آجودانیان  امین 

 متين كيانی نژاد-1 4
 محمد كرامتی -2
 سيروس آذریان-3
 رضا نظام االسالمی-4
 نيلوفر كاظمی -5

 گروه الف

 زهرا شاكري -6
 عالمه چترایی -7
 فاطمه جوانمردي-8
 شقایق كيهان مهر -9

 سميه بهرامی-10

 سولماز صفایی -11

 گروه ب

 25/10/99الي  24/10

 30/10/99الي  29/10

جراحي 

 كودكان

 خانم جونبخش  امام حسین )ع(

 5/11/99الي   4/11

 گروه الف 

جراحي 

 نوزادان  

 خانم آجودانیان  امام حسین )ع(

 5/11/99الي   1/11

 گروه ب

داخلي  

 نوزادان  

 خانم حسیني  بهشتي  
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 باسمه تعالی
خدمات بهداشتی درمان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و   

 ) گروه پرستاری کودکان و نوزادان (   دانشکده پرستاری و مامایی
 پرستاری               6برنامه  کارآموزی کودك بیمار                            دانشجویان ترم 

     99-1400نیمسال  اول          30/7- 13  30/ساعت:                   روزهای برنامه:  روزهای شنبه تا پنج شنبه
مسئول درس: خانم سید مریم حسینی

 استاد مربوطه  نام بيمارستان نام بخش  تاريخ كارآموزي  اسامي اسامي گروه 

 زهرا عابدي-1 5
 زهرا كاكی -2
 غزاله براتی -3
 مهرناز قاسمی -4
 زهرا بهراميان-5

 گروه ب

 ایرج بابلی-6
 محسن رمضان پور-7
 رضا شاهمرادي -8
 گلناز رفيعی -9
 

 گروه الف

 25/10/99الي  24/10

 30/10/99الي  29/10

 گروه الف 

جراحي 

 نوزادان  

 خانم آجودانیان  امام حسین )ع(

 25/10/99الي  24/10

 30/10/99الي  29/10

 گروه ب

داخلي  

 نوزادان  

 خانم حسیني  بهشتي  

جراحي  5/11/99الي   1/11

 كودكان

 خانم معروفي حسین )ع(امام 

 
6 

 یوسف رضا زاده -1
 محمد حسين ترابيان-2
 سيد مهران طهرانی -3
 امير هادي -4
 محمود رضا رناسی-5

 گروه الف

 بهاره كوچکی-6
 هاجر نعمت الهی -7
 فاطمه رفيعی -8
 زینب مالکی -9

 فائزه قيصري -10

 گروه ب

 9/11/99الي   6/11

 گروه الف 

 خانم آجودانیان  امام حسین )ع( نوزادان  

 9/11/99الي   6/11

 گروه ب

 خانم حسیني  بهشتي  نوزادان  

جراحي  14/11/99الي  11/11

 كودكان    

 خانم جونبخش  امام حسین )ع(

 محمد علی مهدي پور -1 7

 سجاد ظهيري فرد -2
 سعيد ميرشکار  -3
 محمد مهدي كنعانی -4
 فاطمه باقري -5

 گروه الف

 زینب مجملی  -6
 مریم جعفري  -7
 زهرا ایسپره -8
 فاطمه حدادیان -9

 زهرا زارعی-10

 گروه ب

 9/11/99الي   6/11
 

جراحي 

 كودكان

 خانم جونبخش  امام حسین )ع(

  14/11/99الي  11/11

 گروه الف 

 خانم آجودانیان  امام حسین )ع( نوزادان  

  14/11/99الي  11/11

 گروه ب

 خانم حسیني  بهشتي  نوزادان 

 اسعد رحمان پور-1 8
 سعيد دهقانی-2
 مهدي جناب  -3
 شکيبا كيانی -4
 عليرضا مهردوست  -5

 گروه الف

 نيکو پورربانی -6
 مریم عسگري -7
 زینب قاسمی -8
 فاطمه ذوالفقاري -9

 هاجر كریمی -10

 گروه ب

 4/10/99الي   1/10

 گروه الف 

 آقای كلهر  امام حسین )ع( نوزادان  

  4/10/99الي   1/10

 گروه ب

 خانم حسیني  بهشتي   نوزادان  

جراحي  9/10/99الي   6/10

 كودكان

 خانم جونبخش  امام حسین )ع(

 ميثم شهيدي -1 9
 كيوان نقی زاده -2
 ابوالفضل مرادخانی -3
 علی اصغري -4
 الهه اركيا -5

 گروه الف

 هانيه نيک ضمير-6
 سميرا عباسی -7
 زهرا خسروي -8
 معصومه مرادي -9

 فيروزه مهرابی -10

 گروه ب

جراحي  4/10/99الي   1/10

 كودكان

 خانم جونبخش  امام حسین)ع(

 آقای كلهر  امام حسین )ع( نوزادان   9/10/99الي   6/10

 خانم حسیني  بهشتي  نوزادان   9/10/99الي   6/10

 


