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داﻧﺸﮕﺎهآزاداﺳﻼﻣﻲواﺣﺪﻣﺮاﻏﻪ
طرح درس کارآموزی نوزادان رضته مامائی
عنوان درس :وبرآهَسی

تعداد واحدٍ 1 :احس

نوع واحد :وبرآهَسی

نیمسال :دوم

مقطع :وبرؽٌبعی هبهبئی

پیص نیاز یا همسمانًَ :سازاى (ًػزی)

هدف کلی درس:
آؽٌبیی ثب هؿبیٌبت ٍ هزالجت ّبی ًَسازاى عبلن ٍ غیز طجیؿی ٍ زازى آهَسػ ثِ هبزر ،زر ایي ٍاحس زاًؾجَ هی تَاًس
هؿبیٌِ ًَساز ؽبهل پَعت ،عز ٍ صَرت ،گَػ ٍ ثیٌی ،گززى ،لفغِ عیٌِ ٍ ؽىن ٍ هؿبیٌبت اًسام ّب ٍ ّوچٌیي
رفلىظ ّبی ًَسازی را فزا گیزز ٍ ثِ هبزر ًحَُ هزالجت ٍ تغذیِ ًَساز عبلن ٍ ثیوبر را آهَسػ زّس .ثب ثیوبری ّبی
ًَسازاى هبًٌس ایىتزٍزیتزط تٌفغی ٍ RDS ٍ TTN ،آپٌِ ٍ ّوچٌیي احیبء ٍ هزاحل آى آؽٌب هی ؽَز.
اهداف رفتاری
الف)

عرصه یادگیری

ًحَُ ثبلیي

روش آموزش

فعالیت های یادگیری

اجزای هْبرت

 -1ؽغتؾَی زعتْب ٍ ذؾه وززى آًْب

رعیسگی ثِ ًَساز

 -2چه زهبی اتبق ًَسازاى

ثؿس اس سایوبى

 -3اس رٍؽي ثَزى ٍ اهز اطویٌبى حبصل ًوبیس
ًَ -4ساز را اس اتبق سایوبى یب اتبق ؾول تحَیل ثگیزز
 -5تَجِ ثِ آپگبر ًَساز ٍ تطبثك ًوزُ آى ثب ًَساز زر سهبى تحَیل
 -6ثزرعی اجوبلی ًَساز ثِ لحبظ تزٍهبً ،بٌّجبری ،اًجبم رفلىظ
هَرٍی ًَساز زر سهبى تحَیل گزفتي ًَساز
 -7تَجِ ثِ پیؾگیزی اس ّیپَتزی ًَساز اس سهبى تحَیل تب ٍرٍز ثِ ثرؼ
ًَسازاى
 -8زر توبم هزاحل ازهیت ًَساز تَجِ ثِ پیؾگیزی اس ّیپَتزی ًَساز

 -9اس ثبس ثَزى راُ َّایی ٍ تٌفظ ًَساز اطویٌبى حبصل وٌس
 -10ثب زلت ٍسى ٍ لس ٍ زٍرعز ٍ زٍرعیٌِ ًَساز را اًساسُ گیزی ًوبیس
(عزؾت ٍ زلت ٍ تَجِ ثِ پیؾگیزی اس ّیپَتزی ًَساز)
 -11ثب اًجبم هؿبیٌِ فیشیىی ًَساز اس عبلن ثَزى ٍی اطویٌبى حبصل وٌس
 -12زر صَرت ٍجَز ثیوبری یب ًبٌّجبری زر ًَساز پشؽه ًَسازاى را
عزیؿبً هطلؽ وٌس
 -13اًساسُ ّبی آًتزٍپَهتزیه را ثطَر صحیح زر پزًٍسُ ٍ وبرت ًَساز
ثجت وٌس
 -14تشریك ٍیتبهیي  Kثِ ًَساز ٍ زلت زر هیشاى تشریك آى زر ًَسازاى سیز
 ٍ 2kgثبالی 0/5-1mg ، 2kg
 -15ثزرعی ثبس ثَزى آًَط ًَساز ٍ زرج زر پزًٍسُ ًَساز
 -16زلت زر زفؽ ازرار ٍ هسفَؼ آى ٍ زرج زر پزًٍسُ ًَساز
 -17تَجِ ثِ سزٍزى آلَزگی ّبی ذَى ٍ هىًَیَم ثب اعتفبزُ اس پٌجِ ٍ آة
ٍلزم
 -18اعتحوبم ًَساز را اًجبم زّس
 -19اًساسُ گیزی ًَ TPRساز ٍ چبرت ٍ ثجت زر پزًٍسُ ٍ ثزگِ ؾالئن
حیبتی ًَساز
 -20تؾریص ًیبس ًَساز ثِ  O2تزاپی ثب اعتفبزُ اس اوغی َّز ٍ زرصَرت
ًیبس اًتمبل ًَساز ثِ اًىَثبتَر
 -21آؽٌبیی ثِ طزس وبر اًىَثبتَر تٌػین زرجِ حزارت ،رطَثت ٍ اوغیضى
آى
 -22تؾریص ًیبس ًَساز ثِ عًَساص هؿسُ
 -23لجل اس عًَساص طَل صحیح آى را اًساسُ گیزی ًوَزُ ٍ لبزر ثبؽس اس
ّز زٍ عَراخ ثیٌی ًَساز وبتتز را زاذل وٌس
 -24زر صَرت ًیبس ثِ ؽغتؾَی هؿسُ ًَساز تَعط  NGTثب زلت اًجبم
زّس ٍ زر پزًٍسُ ًَساز ثجت ًوبیس
 -25پَؽبًسى لجبط ًَساز ٍ تحَیل ًَساز ثِ هبزر (تَجِ ثِ اطالؾبت
زعتجٌس ًَساز)
 -26تَجِ ثِ پزًٍسُ هبزر ٍ ّوچٌیي ثبلیي ًَساز ٍ لشٍم اًساسُ گیزی لٌس

ذَى (هبزر زیبثتی -پلی عیغتوی -زٍ یب چٌس للَیی -هتبرصیه ثَزى
ًَساز ٍ )...
 -27اًساسُ گیزی لٌس ذَى ًَساز ثب گلَوَهتز زر صَرت لشٍم
 -28اطالؾبت حبصل اس ازهیت ًَساز را زر پزًٍسُ ثجت ًوبیس
ة) ؽزح حبل ثبلیي

پزعؼ ٍ پبعد هطبلؿِ زلیك پزًٍسُ هبزر ٍ پزًٍسُ ًَساز ،اذذ اطالؾبت اس هبزر

وبهل ًَساز را

ٍ اجزای هْبرت

ارائِ زّس
ٍ  -1هؿبیٌِ وبهل پَعت ًَساز را تَضیح زّس

ج) هؿبیٌِ فیشیىی ثبلیي

وٌفزاًظ

ًَساز را ثطَر عبلي وٌفزاًظ

ثزرعی ٍ هؿبیٌِ  -2هؿبیٌِ عزٍ صَرت ٍ گززى ًَساز را تَضیح زّس
 -3هؿبیٌِ لفغِ عیٌِ ٍ ؽىن ًَساز را تَضیح زّس

صحیح اًجبم زّس

ثز ثبلیي ًَساز

ز) تحَُ تغذیِ ثبلیي

وٌفزاًظ ٍ ثحث ًَ -1ساز طجیؿی

 -4هؿبیٌِ زعتگبُ تٌبعلی ًَساز پغز ٍ زذتز
 -5هؿبیٌِ اًسام ّبی ًَساز ٍ ثزرعی رفلىظ ّبی زٍرُ ًَسازی ثب ؾٌبیت
ٍیضُ ثِ ثزرعی هؿبیٌِ لگي ٍ اًجبم هبًَرّبی ارتَالًی ٍ ثبرلَ ٍ
رفلىظ هَرٍی ًَساز
ًَسازاى را تَضیح

ٍ اجزا ثز ثبلیي

 -2زر ًَساز پزُ تزم

زّس
ُ) ًحَُ تغذیِ ٍ ثبلیي

وٌفزاًظ ٍ اجزا

 -1ثزلزاری ارتجبط ثب هبزر

هزالجت اس ًَساز وٌفزاًظ

ثِ ثبلیي ثیوبر

 -2آهَسػ ًحَُ تغذیِ ًَساز

را

هبزر

ثِ

آهَسػ زّس
ٍ)

آؽٌبیی

اًجبم

ثب ثبلیي

هزالجت

ّبی هزثَط ثِ
ًَسازاى
هؿزض ذطز

زر

وٌفزاًظ ٍ اجزا  -1اس رٍی ؾالئن ثبلیٌی ایىتز را تؾریص زّس
ثز ثبلیي ًَساز

 -2آسهبیؾبت ذًَی ایىتز را تفغیز ًوبیس
ًَ -3ساز را اس ًػز ریغه فبوتَرّبی ایىتز ٍ وزفیىتزٍط ثزرعی ًوبیس
 -4ایىتز فیشیَلَصیه را اس پبتَلَصیه افتزاق زّس
 -5ثب اًَاؼ زعتگبُ ّبی فتَتزاپی ٍ ًحَُ وبر وززى ثب آًْب آؽٌب ؽَز
 -6هزالجت ّبی هزثَط ثِ ًَسازاى تحت زرهبى ثب فتَتزاپی را اًجبم زّس
 -7ثب هزالجت ّبی هزثَط ثِ ًَسازاى هجتال ثِ زیتزط تٌفغی آؽٌب ثبؽس
 -8ؾلت ٍ عیز ثیوبری ّبی  ، TTN ،RDSآپٌِ را تَضیح زّس؛ ؾالئن

ثبلیٌی ،تغییزات رازیَگزافیىی ٍ هساذالت زرهبًی آًْب را ثیبى وٌس
 -9هزالجت ّبی ًَسازاى هبزراى زیبثتیه را ؽزح زّس
 -10هزالجت ّبی ًَسازاى پزُ تزم را تَضیح زّس
 -11هزالجت ّبی ًَسازی وِ زر اًىَثبتَر ًگْساری هی ؽَز را ؽزح زّس
 O2 -12تزاپی ًَسازاى را ثز ثبلیي ًَساز ًیبسهٌس را اًجبم زّس
 -13ثب اعتفبزُ اس پبلظ اوغی هتز زرصس اؽجبؼ  O2ؽزیبًی ًَسازاى ثغتزی
را تؿییي وٌس ٍ زر پزًٍسُ ثیوبر ثجت ًوبیس
 -14ثب اعتفبزُ اس وبرزوظ زارٍییًَ ،ؼ ٍ زٍس زارٍّبی هَرز اعتفبزُ را
هؾرص ًوَزُ ٍ زر وبرت زارٍیی ثجت ًوبیس
 -15پظ اس آهبزُ وززى زارٍّب ثز ثبلیي ًَساز زارٍ را اعتفبزُ ًوبیس
 -16ثب اعتفبزُ اس زعتگبُ پوپ اًٌَسیَى هیشاى عزم تجَیشی ٍ الىتزٍلیت
ّب را ثز ثبلیي ًَساز اعتفبزُ ًوبیس ٍتؿساز لطزات آى را تٌػین وٌس
ر) احیبی ًَساز را ثبلیي ًَساز ٍ اجزای هْبرت
ؽزح زّس

عبلي وٌفزاًظ

 -1ثب اّویت فزاگیزی احیب را ؽزح زّس

ثز رٍی هَالص

ً -2یبس ًَساز ثِ احیب را زلیمب ارسیبثی وٌس

احیب

 -3پظ اس تؾریص ًیبس ًَساز هساذلِ ّز هزحلِ را تَضیح زّس ٍ ثز
رٍی هَالص احیب اًجبم زّس
 -4زر پبیبى ّز هزحلِ ارسیبثی هساذلِ اًجبم ؽسُ ضزٍرت ٍرٍز ثِ
هزحلِ ثؿسی را تؾریص زّس ٍ ثز رٍی هَالص احیب اًجبم زّس

ٍ) آهَسػ ثِ ثبلیي
هبزر زر راثطِ ثب
هزالجت ّبی پظ
اس تزذیص ًَساز

اجزای هْبرت

 -1ؽزایط تزذیص ٍ سهبى تزذیص ًَساز را ؽزح زّس
 -2ثِ ثیوبر زر راثطِ ثب ؽیززّی ثب ؽیز هبزر ٍ تَجِ ثِ تغذیِ اًحصبری
تب  6هبّگی وَزن آهَسػ زّس
 -3ثِ هبزر زر راثطِ ثب هزالجت اس ثٌس ًبف آهَسػ زّس
 -4ثِ هبزر زر راثطِ ثب هزالجت ّبی ثؿس اس ذتٌِ ًَساز پغز ٍ سهبى اًجبم
آى آهَسػ زّس
 -5ثِ هبزر زر راثطِ ثب اعتحوبم ًَساز آهَسػ زّس
 -6ثِ هبزر زر راثطِ ثب غزثبلگیزی تیزٍئیس آهَسػ زّس
 -7ثِ هبزر زر راثطِ ثب ٍاوغیٌبعیَى وَزن آهَسػ زّس
 -8ؾالئن ذطز زٍرُ ًَسازیّ ،یپزثیلی رٍثیٌویّ ،یپَتزهی ٍ ّیپزتزهی
ًَساز ،ذطز آعپیزاعیَى زر پَسیؾي ّبی ًبهٌبعت ؽیززّی

 -9اّویت هزاجؿِ ثِ هزاوش ثْساؽتی جْت پبیؼ رؽس ٍ تىبهل وَزن
را تَضیح زّس
اّویت حفع زرجِ حزارت هٌبعت ثسى ًَساز ٍ پیؾگیزی اس ّیپَتزهی ٍ
ّیپزتزهی ًَساز

نحوه ارزضیابی دانطجو:
ارسؽیبثی ثِ صَرت ثزرعی تَاى ؾلوی ٍ ًحَُ ؾولىزز هی ثبؽس ٍ عِ حیطِ زاًؼ ،هْبرت ٍ ًگزػ را ؽبهل هی
ؽَز.

در حیطه دانص:
 -1زاًؾجَ هؿبیٌِ فیشیىی ًَساز ؽبهل هؿبیٌِ پَعت ،هؿبیٌِ عز ،هؿبیٌِ صَرت (چؾن ّب ،زّبى ٍ ثیٌی) ٍ
هؿبیٌِ گَػ ًَساز ،هؿبیٌِ گززى ٍ لفغِ عیٌِ ،هؿبیٌِ ؽىن ،هؿبیٌِ زعتگبُ سًیتبل ًَساز ٍ اًساهْب ٍ ثزرعی
رفلىظ ّبی ًَساز ،هؿبیٌِ وبهل لگي (ثبرلَزارتَگبًی) تَضیح زّس
ً -2حَُ ؽیززّی ثِ ًَساز ٍ ًىبت هْن آى زر طَل هست ثغتزی ٍ زر سهبى تزذیص ًَساز ؽزح زّس
 -3زٍس تجَیشی ٍیتبهیي  ٍ Kضزٍرت تشریك آى ثِ ًَساز را ثیبى وٌس
ًَ -4سازاًی وِ ًیبس ثِ ارسیبثی لٌس ذَى تَعط گلَوَتز زارًس را ثیبى ًوبیس
ً -5ىبت هْن هزالجت اس ثٌس ًبف را تَضیح زّس.
 -6تؿزیف ٍ اتیَلَصی ٍ تؾریص ٍ زرهبى ایىتز را ؽزح زّس.
 -7تؿزیف ٍ اتیَلَصی ٍ تؾریص ٍ زرهبى زیغتزط تٌفغی ًَساز را ثیبى وٌس.
 -8تؿزیف ٍ اتیَلَصی ٍ تؾریص آپٌِ ًَسازی را تَضیح زّس.
 -9تغذیِ ًَسازاى ًبرط ٍ تزم را ؽزح زّس.
 -10ضزٍرت یبزگیزی احیبء ًَساز ،اًسیىبعیَعْبی اًجبم احیبء ٍ ًَؼ هساذلِ ّز هزحلِ را تَضیح زّس.

 -11عبیز ٍغبیف هحَلِ ثِ زاًؾجَ (تزجوِ -تحمیك ٍ)...

ارزضیابی حیطه مهارت:
دانطجو باید بتواند:
 -1زر پذیزػ ًَساز (اًساسُ گیزی ٍسى ،لس ،زٍر عز ٍ زٍر عیٌِ) هْبرت السم را زاؽتِ ثبؽس.
 -2همبیغِ وبهل ًَساز را اًجبم زّس.
 -3رفلىظ ّبی ًَسازی را اًجبم زّس ٍ هَارز غیز طجیؿی را ؽٌبعبیی وٌس.
 -4هؿبیٌِ لگي ًَساز (ارتَالًی زثبرلَ) را اًجبم زّس.
 -5تشریك صحیح ٍیتبهیي  kزر ؽزایط اعتزیل ثز ثبلیي ًَساز ٍ ّوچٌیي ثزرعی ثبس ثَزى آًَط ًَساز.
 -6هْبرت السم اعتحوبم ًَساز ٍ ًىبت ایوٌی را وغت ًوبیس.
 -7عًَساص هؿسُ ٍ ؽغتؾَی هؿسُ ًَساز را اًجبم زّس.
 -8تؾریص  02تزاپی ثز ثبلیي ًَساز ٍ هساذلِ صحیح آى را اًجبم زّس.
 -9آهَسػ وبهل ؽیززّی ثِ هبزر ٍ رفؽ اؽىبالت آى ثز ثبلیي هبزراى.
 -10آهَسػ هزالجت اس ًَساز زر هٌشل ثِ هبزر ؽبهل هزالجت اس :ثٌس ًبفًَ ،ساز ذتٌِ ؽسُ ،اعتحوبم ًَساز ،طزس
ذَاثبًسى ًَسازٍ ،اوغیٌبعیَى ًَساز.
 -11هْبرت زر پزًٍسُ ًَیغی ٍ ثجت گشارؽبت.
 -12هْبرت زر تؿییي عي جٌیي.
 -13زر هزالجت ٍیضُ اس ًَسازاى ًبرط ٍ ثیوبر ؽبهل :زیغتزط تٌفغی ،TTN ،RDS ،آپٌِ ،ایىتز ٍ  ...هْبرت
زاؽتِ ثبؽس.
 -14زر وبر ثب اًىَثبتَر ،پبلظ اوغی هتز ،پوپ اًفَرسیَى ٍ تٌػین لطزت آى هْبرت السم را وغت وٌس.
 -15اجزای صحیح زارٍ زازى ثِ ًَساز (ذَراوی ٍ تشریمی) هْبرت زاؽتِ ثبؽس.

 -16هْبرت زر احیبی ًَساز ٍ هزاحل آى را وغت ًوبیس.
 -17هْبرت زر تزذیص ًَساز زاؽتِ ثبؽس.

ارزضیابی در حیطه نگرش ضامل:
 -1رؾبیت حجبة اعالهی
 -2رؾبیت فزم وبهل هبهبیی ٍ هزتت ٍ تویش ثَزى
ٍ -3رٍز ٍ ذزٍج ثِ هَلؽ ٍ ؾسم ثی ًػوی
 -4ارتجبط ثب هزثی ،زاًؾجَیبى ٍ پزعٌل
 -5وٌتزل احغبعبت ٍ لبثل اؾتوبز ثَزى
 -6زلت زر اًجبم وبر ٍ ؾسم تىزار ذطب
 -7احغبط هغئَلیت وبری ٍ ؾاللِ ثِ حزفِ هبهبیی
 -8اؾتوبز ثِ ًفظ ٍ ذاللیت
 -9اًتمبزپذیزی ٍ صزفِ جَیی زر اعتفبزُ اس اهىبًبت
 -10عزؾت ؾول ٍ ؾىظ الؿول ثِ هَلؽ
 -11ارتجبط ثب هبزر ٍ آهَسػ ثِ اٍ
زر پبیبى اهتحبى پبیبى زٍرُ (وتجی ،تئَری ٍ ؽفبّی)

