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کارآموزي نوزادان : نام درس

)  ساعت 51(  1: تعداد واحد

 کارآموزي  : نوع واحد 

 NICUبخش نوزادان و : محیط کارآموزي 

 2و  1بالفاصله بعد از اتمام واحد نظري بهداشت مادر و نوزاد : زمان ارائه 

و اورژانس هاي نوزادان تشخیص بیماریها ، ناهنجاریها ، خدمات وارده  -1: هدف کلی درس 
 توان تشخیص نوزاد سالم از بیمار -2

 
:  اهداف ویژه 

: در پایان این واحد کارآموزي دانشجو قادر خواهد بود 
 معاینه بالینی نوزاد را بطور صحیح و کامل انجام دهد -1
 مراحل مختلف احیاء را به درستی انجام دهد -2
 ام دهدمراقبت هاي مربوط به نوزاد در معرض خطر را انج -3
 را انجام دهد) فتوتراپی و تعویض خون(مراقبتهاي مربوط به نوزادان هیپربیلی روبینمی  -4
 آسیبهاي زایمانی را تشخیص دهد -5
 را انجام دهد) گاواژ(روش صحیح تغذیه نوزاد نارس  -6
 را رعایت کند medicationپنج اصل مربوط به  -7
 تراپی را انجام دهد  IVمراقبت هاي مربوط به  -8

 
: یابی دانشجو شیوة ارز

 استفاده از فرم تدوین شده -1
 انجام و ارائه تکالیف بالینی -2
 Post testامتحان  -3

 



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر 
 دانشکده پرستاري و مامایی

مامایی دانشجویان کارشناسی  نوزادان نارس فرم ارزشیابی کارآموزي
 
 

 :نمره ارزشیابی     :شماره دانشجویی :    نام و نام خانوادگی دانشجو 
 

ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
مشاهده 

نشد 
 : وضعیت ظاهر

 .موازین اسالمی را در پوشش، بطور کامل رعایت می کند -1
 .فرم مناسب را طبق مقررات دانشکده رعایت می کند -2
 .آراستگی و سادگی ظاهر را رعایت می کند -3
. هداشت فردي را رعایت می کندب -4

      

 :وقت شناسی 
 .ساعات اعالم شده ورود و خروج را رعایت می کند -5
 .جهت انجام وظایف محوله ، وقت خود را تنظیم می کند -6
 .زمان استراحت را بخوبی رعایت می کند -7
. تکالیف مربوطه را بموقع ارائه می دهد -8

      

 :دقـت 
 .ا با دقت و سرعت انجام می دهدوظایف محوله ر -9

 .در انجام امور محوله، اصول علمی را رعایت می کند -10
 .در انجام امور مربوط به بیمار، بخش و برنامه ریزي دقت کافی بعمل می آورد -11
 .خطرات احتمالی را پیش بینی می کند -12
 .در ارائه و ثبت گزارشات دقت الزم را دارد  -13
. به دقت تعیین می نماید اولویتها را -14

      

:  ارتباط با مربی و پرسنل
 .با مربی و پرسنل با خوشرویی و احترام برخورد می کند -15
 .سلسله مراتب را رعایت می کند -16
. در مواقع لزوم مشورت می کند -17

      

:  رفتار ، کردار ، احساسات و انتقاد پذیري
 .ف پذیري داردصدیق بوده، حسن رفتار و انعطا -18
 .همکاري الزم را دارد وهماهنگی  ،در انجام فعالیت  -19
 .در موقعیتهاي اضطراري احساسات خود را کنترل می نماید -20
. الت خود دارداانتقادات را مؤدبانه می پذیرد و سعی در رفع اشک -21

      

: مسئولیت پذیري و اعتماد بنفس 
 .دارددر انجام امور پشتکار و جدیت  -22
 .نسبت به مددجو و محیط کار احساس مسئولیت می کند -23
 .با اعتماد به نفس ، داوطلب انجام دستورالعملهاي جدید است -24
. کارهاي محوله را به خوبی انجام می دهد -25

      



ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
مشاهده 

نشد 

صرفه جویی و نگهداري از وسایل 
 .در استفاده از وسایل بیمارستان نهایت صرفه جویی را می نماید -26
 .از حداقل امکانات، حداکثر استفاده را می نماید -27
 .با کارکرد صحیح وسایل بخش آشنایی دارد -28
 .از وسایل و تجهیزات بخش به نحو صحیح استفاده می کند -29
. هر وسیله را پس از استفاده تمیز و در جاي خود قرار می دهد -30

      

: حضور ذهن و سرعت عمل 
 .رها از فکر و هوش خود استفاده می کندبراي انجام کا -31
 .در مواقع لزوم به درستی تصمیم می گیرد -32
. سرعت عمل با اصول و تکنیک صحیح همراه است -33

      

: مشاهدات و گزارشات 
 .عالئم و تغییرات مهم را گزارش می دهد -34
 .گزارشات شفاهی را به طور کامل و دقیق ارائه می نماید -35
. تعیین نیازهاي بیمار از اطالعات درج شده در پرونده استفاده می کندجهت  -36

      

: کنترل عفونت 
37- hand washing را به خوبی رعایت می کند 
 از زیورآالت استفاده نمی کند -38
 در مواقع لزوم از ماسک و دستکش استفاده می کند  -39
 را رعایت می کند NGT، تاریخ IVتاریخ میکروست، تاریخ باتل سرم، تاریخ سایت  -40

      

: معاینه فیزیکی 
 )مورد3حداقل. (ل انجام می دهدعاینه فیزیکی نوزاد را به طور کامم -41
 موارد پاتولوژیک و فیزیولوژیک را در معاینۀ نوزاد تشخیص می دهد -42
 رفلکسهاي رایج را به طور صحیح انجام می دهد -43
 شناسدآسیب هاي زایمانی را می  -44
 .روشهاي درمانی و پیشگیري از عوارض احتمالی ناشی از آسیبهاي زایمانی را می شناسد -45

      

: اصول تغذیه با پستان مادر و شیشه شیر 
 از اصول تغذیه با پستان مادر اطالعات کاملی دارد -46
 آموزش هاي الزم را به مادر جهت ارتقاء شیردهی ارائه می دهد -47
 تی نظیر آسپیره کردن نوزاد و خروج هوا از معده نوزاد آگاهی کامل دارداز خطرا -48
زمان استفاده از شیر مادر در دماي اتاق و یخچال را می داند و شیرمادر در شرایط  -49

 مطلوب نگهداري می کند

      

: تراپی  IVمراقبت هاي 
 نحوه درست کردن سرمها را به خوبی می داند و انجام می دهد -50
 میزان حجم سرم را به دقت محاسبه و تنظیم می کند -51
 شدن نوزاد آگاه است و پیشگیري می کند Over loadاز عوارض  -52
 برچسب ها را به درستی و به طور کامل می نویسد -53
مراقبتهاي قبل، حین و بعد از تزریق فرآورده هاي خونی را انجام می دهد  -54

 

      



ضعیف متوسط خوب عالی شرح صفات  
غیرقابل 

قبول 
مشاهده 

نشد 
 : ینمی نوزاددانش از هیپربیلی روب

تعویض  فتوتراپی و بیلی روبینمی به هیپر چه سطحی از دهد که درتشخیص می -55
 دارد خون نیاز

 زردي ناشی از شیرمادر را از زردي فیزیولوژیک تشخیص افتراقی می دهد -56
 روش هاي درمان زردي زودرس و دیررس ناشی از شیرمادر را می داند -57
 لینی زردي پاتولوژیک را بیان می کندعالئم آزمایشگاهی و با -58

      

 : مراقبت از نوزاد هیپربیلی روبینمی
مراقبتهاي حین فتوتراپی را به درستی انجام می دهد  -59

      

 :مراقبتهاي اولیه از نوزاد در معرض خطر
 کنترل انکی باتور از نظر اکسیژن، حرارت و نکات آسپتیک به دقت انجام می دهد -60
 ذیه نوزاد را به طور صحیح و به موقع انجام می دهدتغ -61
 نوزادان مادران دیابتیک را از نظر تنفس و هیپوگلیسمی بررسی می کند -62
 .به وضعیت تنفس و آپنه در نوزادان در معرض خطر توجه داشته و مراقبتهاي الزم را انجام می دهد -63
 ام می دهدهستند ، انج NPOدهان شویه را در نوزادانی که  -64
 سن حاملگی را در نوزادان نارس تخمین می زند -65
 هنگام ساکشن کردن و تغذیه نوزاد نکات آسپتیک و بهداشتی را رعایت می کند -66
به مادر جهت مراقبت از نوزاد در منزل آموزش می دهد  -67
 .انجام دهد NG washingگذاشته و  NGTبتواند به طرز صحیح براي نوزاد  -68
. اواژ را به روش صحیح انجام دهدگ -69
70- V/S را بطور صحیح اندازه گیري و چارت کند .
. با دستگاه هاي موجود در بخش آشنایی کامل داشته باشد -71

      

 : Medicationمراقبتهاي پرستاري در حین 
 داروي صحیح را انتخاب می کند -72
 دوز داروها را به درستی محاسبه می کند -73
 ه آماده کردن دارو را بخوبی می داند و رعایت می کندنحو -74
، فنی توئین، آمینوفیلین، ca( مراقبت هاي پرستاري در حین تزریق داروها  -75

 را انجام می دهد) . . . و وانکومایسین، سفتریاکسون 
 تزریق داروها را به روش صحیح انجام می دهد -76
را  هنگام تجویز داروهاي خوراکی به نوزاد رعایت نکات پیشگیري از آسپیراسیون در -77

 انجام می دهد

      

: احیاء نوزاد 
. با وسایل احیاء آشنایی کامل دارد -78
 مراحل احیاء نوزاد را به خوبی می داند -79
 را به درستی می داند PPVماساژ قلبی و  روش انجام -80
 ستی انجام می دهدمحاسبۀ دوز داروهاي مورد استفاده در احیاء را به در -81
در موقعیت هاي بحرانی به درستی و به سرعت تصمیم می گیرد  -82

      

 

نمره  14 :فرم ارزشیابی نمره   2 :فرآیند پرستاري نمره   2 :امتحان نمره  2 :کنفرانس و ترجمه  
 

. ابتیک، نوزادان نارس، پمفلت آموزشی، نوزادان مادران ديRDSمعاینه فیزیکی، احیاء، هیپربیلی روبینمی،  :موضوع کنفرانس ها 
 

: امضاء مربی :        امضاء دانشجو 

 » 1394تاریخ تنظیم مهرماه « 


