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 نام خداب

و نوزادان صورت گرفته كه امكانهايي كه در سال هاي اخير در طب پريبا توجه به پيشرفت و ناتالوژي و بقا تولد نوزادان نارس

اين مسئله. بدحال را فراهم نموده، نقش پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان روز به روز بيشتر مورد عنايت قرار مي گيرد

از طرفي. از اهميت بسياري برخوردار استكشور سطحدرسترش قابل توجه تخت هاي مراقبت ويژه نوزادانگخصوصابا عنايت به 

و مراقبت از نوزادان روز به روز در حال گسترش مي باشد و فن آوري هاي درمان و. اطالعات در اين حال حضور پرستاران مجرب

بستوانمند در ارائه مراقبت مناسب و مردان آينده كشور . يار اثرگذار مي باشدتر با بهبود سرنوشت نهايي نوزادان به عنوان زنان

در چهارتصويب رشته كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان از و تربيت پرستاراني در اين حيطه سال كذشته

.صورت گرفته استجهت توانمندسازي پرستاران دست اندركار مراقبت از نوزادان در اين زمينه 

هداين رشته برنامهو اجراي طراحيلذا  براي)Clinical Approach( مقطع با رويكرد بالينيايندرف توانمندسازي پرستاران با

و منسجم ارائه خدمت مناسب در جهت.انجام مي گيرددر اين دانشكده در آيندهدر بخش هاي مراقبتي نوزادان)Holistic( تر

ديگر مراقبت هاي ويژه نوزادان اين دانشكده با همكاري شي آموزگروه برنامه هاي آموزشي اين رشته اين امر از سوي اجراي بهينه

باها گروه محترم هيئت علمي دانشكده مساعدت اعضابا)Multidisciplinary( نگاهي منسجمبه صورت چندتخصصي

و گروه نوزادان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران تاكنون اجرا شده است و مامايي ه با توجه به افق اين مسئل. پرستاري

با)Millennium Development Goals(و دستيابي به اهداف توسعه هزاره 1404 و ارتقا مرتبط و مير كاهش ميزان مرگ

و برنامه توسعه پنحم كشور  و مادران گروه اين با توجه به موارد فوق. در اين گروه مورد عنايت جدي مي باشدسالمت نوزادان

نآموزشي  و آموزش پزشكي اين ظر گرفتن اهميتبا در در ارتقا سالمت رشته در راستاي سياست هاي وزارت بهداشت، درمان

و خانواده آنها  در ضمن دانش آموختگان به شرطي مي توانند. براي تربيت نيروهاي پرستاري كارآمد تالش مي نمايدنوزادان

و خانواده آن و در جهت ارتقا توانمندي خود كوشا مراقبت هاي مناسب تري را به نوزاد ها ارائه دهند كه با دانش روز آشنا شده

و اينترنت مانعي براي دستيابي به اطالعات را باقي. باشند ي كه رايانه پرستاران به عنوان يكي از اركان مهم گروه مراقبتي در عصر

و به روز نگاه داشتن آموخته ها نگذاشته آموزشي، مراقبتي، آموزشي، مراقبتي،و توانمندي هاي خودمي توانند نقش هاي، تنها با كسب دانش جديد

و ترويج سالمتپژوهشيپژوهشي و ترويج سالمت، مديريتي، حمايتي . را در اين زمينه ايفا نمايند، مديريتي، حمايتي

و گروه آموزشي مراقبت هاي ويژه نوزادان دانشكده بيشتر آن چه پيش رو داريد در جهت آشنايي دانشجويان اين رشته با دانشكده

و مامايي كه دانشگاه علوم پزشكي تهران پرستاري به صورت خالصه سعي در ارائه اطالعات موارد مرتبط با دانشجو در طراحي شده

ضمن تبريك مجدد به كليه. در اين زمينه از پيشنهادات كليه همكاران محترم استقبال مي شود.ه استگرديد حيطه هاي مختلف 

م دانشجويان محترم، گام هاي بيشتري در اين زمينه برداشته شود تا شاهدو همكاري همگان تعالاميد كه با توكل به خداوند

خانواده هايي كه گاه تنها. در كانون گرم خانواده ها باشيمترخيص نوزادان سالم تري از بخش هاي مراقبت ويژه با حضور آنها 

.ه مراقبتي وابسته است، پرستاران مجرب در گروآنها به دستان ما خصوصا شانس داشتن فرزند

با آرزوي توفيق روزافزون
ه مراقبت هاي ويژه نوزادانگرو

و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پرستاري  دانشكده پرستاري
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TTaasskk))وظايف حرفه اي دانش آموختگان وظايف حرفه اي دانش آموختگان AAnnaallyyssiiss))----------------------------------------------------------------------------------------------------2020 

 2121------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هاي راهبردي آموزشيهاي راهبردي آموزشياستراتژياستراتژي
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 ناپيوستهناپيوسته ارشدارشد كارشناسيكارشناسي مقاطعمقاطع دردر شدهشده بازنگريبازنگري آموزشيآموزشي نامهنامه آئينآئين
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2277------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ارزشيابيارزشيابي

2288--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نامهنامهپايانپايان

و تصويب پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان و تصويب پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادانمراحل انتخاب 2299--------------------------------------------------------------------------مراحل انتخاب
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 ساختار مديريت دانشكدهساختار مديريت دانشكده

4499-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس دانشكدهرئيس دانشكده

4499----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------معاون آموزشيمعاون آموزشي
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5577----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امور دانشجوييامور دانشجويي..22
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 هوالعليم

و مامايي استدانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور داراي قدمتي بيش از هفتاد سال و دانشكده پرستاري

ازيك نيز رشته هاي،دانشگاه علوم پزشكي تهران است كه سالهاي طوالني در امر تربيت نيروهاي متخصص دانشكده يازدهي

و مامايي  و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران.نقش موثري داشته استپرستاري در راستاي حركت در مسير،دانشكده پرستاري

و برداشتن گامهاي موثر در دهه چهارم توسعه با محوريتجم 1404 دانايي محوري برنامه چشم انداز افق هوري اسالمي ايران

و پيشرفت  و متعهد بتواندمعدالت در بسترسازي براي وفق برنامه جامع علمي كشور بر آن است كه با تربيت نيروهاي متخصص

ذيتأ و مامايي مين باالترين خدمات كيفي به و خدمات يعني آموزش، پژوهش،نفعان در ابعاد پايه اي حرفه پرستاري مديريت

 در گام نخستين دهه چهارم توسعه،. نقش خود را هم وزن با حركت سريع دانشگاه علوم پزشكي تهران ايفا نمايدباليني در عرصه، 

و84بر آن است با داشتنهدر قالب پوشش برنامه چهار ساله دانشگاه اين دانشكد و مامايي  1590 نفر عضو هيات علمي پرستاري

و 1183نفر دانشجو مشتمل بر و مامايي و 332نفر در مقاطع كارشناسي پرستاري دكتري78نفر در مقاطع كارشناسي ارشد

حوزه آموزش، ضمن ارتقاء كيفيت برنامه هاي گذشته، به تدوين برنامه هاي جديد آموزشي از قبيل دوره هاي جديد تخصصي در

و بين رشته اي تحصيالت تكمي و مامايي،هيأت علمي با جذب بهبود هرم اعضاء لي، آموزش مجازي،تخصصي  نخبگان پرستاري

در حوزه پژوهش، همگام با برنامه هاي جهش دوم پژوهشي دانشگاه.ي نوين تعليمي وارزشيابي بپردازدرويكردها نهادينه كردن

و كاربر و كاربردي سيستم،پژوهشهاي بنياديد دانش در ابعادعلوم پزشكي، در شاخص هاي مورد نظر در حوزه توليد توسعه اي

و مامايي پيشگام باشد و متعهد با قابليتهاي مديريتي. پرستاري و تربيت خروجي متخصص در مديريت ضمن پيشگامي در تعليم

ي را ايفا در مديريت نظام سالمت كشور نقش شاخصو مامايي در سطح ملي ورود داشته،باال بر ساماندهي مديريت علمي پرستاري 

و در جهت تعالي سازمان، قدم بر نموده و بهبود حاكميت موجب نوآوري،در خدمات باليني. داردهاي موثري توسعه خدمات باليني

و در عرصه جامعه، و باليني و كاهش گسست تئوري بسترسازي براي عمل مبتني بر شواهد، قدم نهادن در مسير استاندارد سازي

ازهاي پيش گفت، ذيل بستر سازي براي نهادينگي فضاي فرهنگي، معنتمامي فعاليت. عمل شود و اخالقيات حرفه اي منبعث  ويات

تأرهنمودهاي مقام معظم رهبري، تعاليم عاليه اسال و كدهاي اخالق حرفه اي مورد .كيد مي باشدمي

 دكتر محمدعلي چراغي

و مامايي  رئيس دانشكده پرستاري
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 خردو جان خداوند نام به

و تكيه بر پيشينه غني علمـي پژوهشـي خـود همـواره در و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اتكال به خدا دانشكده پرستاري

و در حال حاضر مجري  و كيفي برنامه ها، مبتني بر نياز هاي در حال تحول جامعه است و بسترهاي توسعه كمي جستجوي افق ها

مق 12 و مامايي استبرنامه مصوب وزارتي در در اين دانشكده. اطع مختلف تحصيلي در دو رشته پرستاري مجددانه بر آن است تـا

و تحصيالت تكميلي، ضمن ارتقاء كيفيت برنامه هاي جاري، تـدوين برنامـه  قالب پوشش برنامه چهار ساله دانشگاه درحوزه آموزش

ص و ايجاد بسترهاي الزم، از آموزش و استانداردهاي آموزشـي خـود را در عرصـه هـاي فاً تئوررهاي جديد آموزشي ي فاصله بگيرد

و عملي محقق سازد و تعامالت بين رشته. نظري و مديريتي موجود خود اي با در اين مسير انشااهللا از همه ظرفيت هاي بدنه علمي

.تدوين برنامه راهبردي بهره مند خواهد شد

 دكتر شهرزاد غياثونديان

و مامايي دانشكده آموزشي معاون  پرستاري



9

 به نام خدابه نام خدا
و تاثير گزارترين دانشـكده پرسـتاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قديمي ترين، فراگيرترين دانشكده پرستاري

و بـا حال حاضر كش و مجـرب و آموزشـي توانمنـد و مطلوب ترين هـرم اعضـاي هيئـت علمـي ور با برخورداري از بيشترين تعداد

و دكتراي تخصصي در همه گرايشهاي مصوب عالوه بر مسئوليتها  برخورداري از بيشترين تعداد دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد

و عميق آموزشي و خدماتي بعن,و وظايف گسترده وان واحدي از دانشگاه مادر كـه نمـاد آمـوزش عـالي كشـور بـر تـارك پژوهشي

و بوم را نيز برعهده دارد و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاري اين مرز و. درخشان آن ميدرخشد، وظيفه حفظ ارائه تـابلويي زيبـا

و مشـاركت,و صـحيح متعالي از شرايط علمي، آموزشي وحرفه اي پرستاري در كشور نيازمند برنامه ريزي جامع  همـاهنگي كامـل

و كارشناسي ارشـد مـي باشـد  و دانشجويان محترم مقاطع دكتري و. فعال همه همكاران محترم هيئت علمي پـيش نيـاز ضـروري

و برنامه ريزي  و جهان و جديد جامعه و نيازهاي واقعي غيرقابل ترديد براي نيل به اين اهداف ارزشمند عالوه بر شناخت ضرورت ها

و همسو نمودن جهـت گيـري,مشخص نمودن اولويتها, اي پاسخگويي به آنها همچنين تعيين ضرورتهابر و هماهنگي رصد فرصتها

و  و فعال بـودن بجـاي منفعـل شـدن و هرزرفتن انرژي ها و ايستائي و پرهيز از روزمرگي و فعاليتهاي زيرمجموعه هاي مختلف ها

و دانشجويان عزيز مي باشـد روزمرگي از مواردي است كه متضمن مشاركت و سازنده همه اعضاي محترم گروههاي آموزشي . فعال

و پايش برنامه ها را با معضالت وپيچيدگي هاي خاص خود مواجه مي و گرايشها ممكن است اجرا و گستردگي رشته ها يقينا تنوع

و اهميت پرداختن به اين مهم تاكيد  و تنوع بر ضرورت .مي نمايدسازد ولي همين گستردگي

و همدلي همه اعضاي محترم دانشكده، به مسيري روشن براي نيـل دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده اميدوار است با برنامه ريزي

و برنامـه  و ضـمن توجـه و اعتالي حرفـه اي و در اين مسير وظيفه خود ميداند ضمن توجه به مسير رشد به اين اهداف دست يابد

و, شهاي فوق دكتريريزي در جهت گسترش آموز و بهـره PhDفلوشيپ هاي تخصصي هاي جديد مبتنـي بـر نيازهـاي جامعـه

و  گيري از روش هاي آموزشي جديد، ارتقاي شاخص هاي پژوهشي در حوزه تحصيالت تكميلي، ارتقـاي پـژوهش هـاي كـاربردي

ز نـوآوري هـر چـه, مينه هاي الزم براي مشاركتبرنامه ريزي شده در راستاي نيازها در اجراي پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي

و مبتني بر اخـالق حرفـه اي را فـراهم  و متقابل و شرايط مورد نياز در جهت ايجاد ارتباطات باز بيشتر را در اين حوزه فراهم نمايد

و حركـت بـر اسـاس. نمايد و اداره امورو پرهيز از روزمرگـي نقشـه علمـي بديهي است بكارگيري روشهاي علمي در حل مشكالت

. دانشگاه به عنوان مهمترين سند باالدستي مورد توجه اكيد خواهد بود

 دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي

 مدير تحصيالت تكميلي دانشكده
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و خرد  به نام خداوند جان

و برنامه هاي بهداشتي پژوهش مي تو و اجراي سياست ها و ارائه رهنمود درجهت طراحي و آموزشي، اند از طريق اطالع رساني

و پيشبرد عدالت بهداشتي درميان مردم ايفا كند و برقراري ، ارتقاء سطح سالمت مي. نقش بسزايي در توسعه نظام سالمت بنظر

ري رسد عواملي مانند تعيين اولويتها،  و فعاليت ها منجر به پيشبرد بهره گيري از برنامه ، هماهنگي، پايش، مديريت منابع زي

و درنتيجه افزايش كارآيي درنظام آموزشي، بهداشتي ودرماني كشور مي گردد و تحقيق قسمت عمده اي ازجايگاه علمي.پژوهش

و بخصوص انتشار نت ايج اين تحقيقات در نشريات معتبر بين كشورها در زمينه پژوهش هاي علمي براساس آمار تحقيقات علمي

ي پژوهشي نمي گرچه اين. المللي تعيين مي شود شاخص محصول فرآيندهاي متعددي است كه همگي در حيطه فعاليت ها

و چه درسطح موسسات،  و تحقيقات چه درسطح فردي گنجند، ولي به جرات مي توان گفت تاكنون براي سنجش پژوهش

و حتي كشوره پژوهشي ايجاد نگرشي نو، بستر سازي در اين راستا حوزه معاونت. نبوده استا شاخصي مناسبتراز اين دانشگاهها

و در اين مسير با  و انجام هرگونه مساعدت در زمينه انتشار نتايج حاصل از آن را وظيفه خود مي داند مناسب درتسهيل امر پژوهش

و توجه به توانمنديهاي علمي، سوابق وتجربيات ارزشم و مربيان عزيز شاغل در دانشكده در زمينه تحقيق ند اساتيد هيات علمي

و  و نقطه نظرات مفيد . سازنده كليه همكاران استقبال مي نمايد پژوهش از پيشنهاد ها، راهنمايي ها

د و در راستاي معاونت پژوهشي بعنوان يكي از حوزه هاي دانشكده، تالش در جهت تحقق ماموريت دانشگاه را وظيفه خود مي اند

اين تحقق سعي خواهد نمود در حفظ موقعيت دانشكده بعنوان عضوي از دانشگاه مادر با گسترش روز افزون پژوهش در دانشكده 

و مامائي. فعاليت نمايد و مركز تحقيقات پرستاري و امكانات موجود در دانشكده و صالحيت اعضاء هيات علمي ما ما معتقديم تعداد

و بين المللي درآوريم فعاليتهاي اين فرصت به  ما داده شده است تا پژوهش را يكي از اركان اصلي پيشرفت دانشگاه در سطح ملي

: تحقيقاتي ما بر پايه ارزشهاي زير استوار است

و پژوهش در دانشكده ارزش يكسان دارند.1  آموزش

ا.2  حساس مسئوليت نسبت به آن داشته باشند ارتقاء پژوهش در دانشكده بگونه اي سازمان دهي گردد كه همگان

و جامعه است.3 و نيازهاي واقعي بيمارستان . تحقيقات دانشكده منعكس كننده ماموريت دانشگاه

و كاربرد نتايج تحقيقات يك موضوع كليدي در دانشكده محسوب مي گردد.4 . انتشار

و ماماهاي محق.5 .ق احساس تعهد دارددانشكده بطور كامل نسبت به آموزش پرستاران

 دكتر اعظم بحيرايي

 معاون پژوهشي دانشكده
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ييو مامايتاريخچه دانشكده پرستار

با 1315دانشكده از سالدر كار آموزش ببا عنوان آموزشگاه پرستاري دو سـاله آغـاز دوره صـورته مجوز وزارت فرهنگ

متر مربع فعاليت خود را در جهت تربيت پرسـتار 8194در فضائي به وسعت 1328در ارديبهشت ماه آموزشگاه شد، اين

و دوره  در3با درجه ليسانس پرستاري و هر سال نوبت با نظام آموزشي ثلثي از طريق كنكور اختصاصي2ساله ادامه داد

مياق پـس از انقـالب فرهنگـي در سـال. دوره با اين نظام فارغ التحصيل شـدند57نمود كه جمعا دام به پذيرش دانشجو

و 1362 و مامايي دانشگاه تهران تغيير نـام پيـدا نمـود آموزشگاه عالي پرستاري دانشگاه تهران به مدرسه عالي پرستاري

عالي انقـالب فرهنگـي اسـتوار گرديـد كـه طـول دوره تحصـيل بر اساس مصوبات شوراي) ترمي(نظام آموزش نيمسالي 

و به صورت سيستم واحدي بود4دانشجويان  . سال

و مامـايي مدرسه عاليبا ادغام چندين،ها با صدور مجوز شوراي گسترش دانشگاه 1366در سال بـه دانشـكده پرسـتاري

و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران تغيير نام يافت از. پرستاري پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پيوسته پرسـتاري

. استبار در سال پذيرش دانشجو داشته2آغاز شده 1365سال 

و پـنج گـرايش و مـديريت پرسـتاري داخلـي جراحـي، پرسـتاري: آموزش كارشناسي ارشد پرستاري با دو رشته آموزش

و تـاكنون ادامـه دارد 1367ت پرستاري سالكودكان، پرستاري بهداشت جامعه، پرستاري بهداشت روان، مديري در. آغـاز

.اولين دوره دكتري پرستاري با پذيرش دو دانشجو با گرايش پرستاري فعاليت آموزشي خود را شروع نمود 1378سال

و پرستار ماما با دو گـراي 1369اولين دوره كارشناسي ارشد مامايي در سال ش، از بين فارغ التحصيالن كارشناسي مامايي

و زايمان  و تـاكنون ادامـه دارد) مامايي(آموزش بارداري و كودك شروع به فعاليت نموده است بـه يـاري.و بهداشت مادر

شد 1385-86پروردگار منان اولين دوره دكتري بهداشت باروري در نيمسال دوم تحصيلي  . شروع

و تحقق اهدا در راستاي سياست و راهبردهاي علمي طبـق هاي دولت محترم جمهوري اسالمي ايران رياسـت پيشـنهادف

و توسعه منابع انساني رئيس جمهور( جمهوري و بـر بـه وزارت بهداشـت 1389در مردادمـاه)معاون مديريت ارائـه شـد

و آموزش پزشكي از تاريخ وزارت بهداشتهاي اساس مصوبات شوراي گسترش دانشگاه ادغام 1389 ماه هشتم آباندرمان

دو ايران شكيپز علوم دانشگاه وو شهيد بهشتي تهران علوم پزشكي دانشگاه با و مامايي دانش صورت گرفت كده پرستاري

به علوم پزشكي دانشگاه و ماماييدانشايران و دانشكده. تهران انتقال يافت علوم پزشكي دانشگاه كده پرستاري پرسـتاري

بـر اسـاس تصـميمات كميسـيون 1354ايـران در سـال به عنوان يكي از دانشكده هاي مركز پزشكيمامايي ايران سابق 

و سومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي تحت عنوان  به منظور تربيت پرسـتار"دانشكده پرستاري"منتخب يكصد

و دكترا تاسيس يافت, در سطوح كارشناسي بـا همكـاري دانشـگاه كاتوليـك آمريكـا بـا 1355در سال. كارشناسي ارشد

و از سال پذيرش دانشجو در  دانشـكده. در سـطح كارشناسـي آغـاز بـه كـار نمـود 1356دوره كارشناسي ارشد پرستاري

به دنبال مصوبه تأسيس دانشگاه هـاي علـوم پزشـكي تحـت پوشـش وزارت 1365پرستاري مركز پزشكي ايران در سال 

و آموزش پزشكي با ادغام, بهداشت ، مدرسـه)1344(ي فيروزگـر انستيتو عالي پرسـتار: شامل مؤسسه آموزشي8درمان
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،)1353(، مدرسه عـالي پرسـتاري قلـب شـهيد رجـائي)1350(، مدرسه عالي پرستاري شفا)1349(عالي مامايي سلمه

(طالقـاني(، مدرسـه عـالي پرسـتاري تهـران)1355(مدرسه عالي پرسـتاري زينـب ، گـروه پرسـتاري انسـتيتو)1355)

و)1362(عالي مامايي هفده شهريورو باالخره مدرسه) 1356(روانپزشكي تهران در مقاطع مختلف رشته هاي پرستاري

و خـدمات بهداشـتي درمـاني ايـران فعا  و مامائي دانشگاه علوم پزشـكي ليـت هـاي مامائي رسماً با نام دانشكده پرستاري

و از سـال مجوز تشـكيل دوره كارشناسـي ارشـد مامـايي 1368در سال اين دانشكده آموزشي خود را ادامه داد، را اخـذ

و در سال 1369 پرستاري (PhD)با كسب مجوز در مقطع دكتري 1378مبادرت به پذيرش دانشجو در اين دوره نمود،

و پژوهشي خود را توسعه  ء سطح دانش جامعه گـامو در امر ارتقادادو پذيرش دانشجو در اين دوره فعاليت هاي آموزشي

و مامائي. برداشت و خـدمات بهداشـتي درمـاني ايـران دانشكده پرستاري عـالوه بـر تربيـت سـابق دانشگاه علوم پزشكي

و مامائي، با برگزاري  و مقاطع مختلف پرستاري دوره تكميلي5, دوره كارشناسي ارشد بيهوشي4دانشجويان در رشته ها

و ديگر3, كارشناسي پرستاري هدوره آموزش ضمن خدمت مراقبت هاي ويژه قلب از جمله كوتاه مدت، اي آموزشدوره

م و .امائي در سطح كشور به شمار مي آمدفعال ترين دانشكده هاي پرستاري

و مامايي در ارديبهشت سال در اين دانشكده با هدف تحـت پوشـش قـرار 1386همچنين دفاتر آموزش مداوم پرستاري

و ما و ارائهدادن فارغ التحصيالن پرستاري و پوشـش كامـلش مـداوم پر آموز مايي سراسر كشور و مامـايي كليـه سـتاري

و ماما و ديگر مناطق كشور آغاز به كار نمودي شاغل در واحد هاي تابعه دانشگهاپرستاران و اين دفاتر با برگزاري بيش اه

و پويا براي آموزش شاغلين65 از و ماماها به عنوان مرجعي معتبر و سمينار آموزشي براي پرستاران اين رشته هـا كارگاه

. سطح كشور مطرح بود در

و مامايي ايران سابق از سال دانشكده در 1389تا 1380پرستاري در راستاي سياست هاي كالن توسعه آمـوزش عـالي

بـرنامـه سوم تـوسعـه، به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود بـه آمـوزش عـالي، بـا اسـتفاده بهينـه از 

و حمايت  از مشاركت هاي مردمي از طريق تنوع بخشي به شيوه هـاي ارايـه آمـوزش عـالي اقـدام بـه ظرفيتهاي موجود

با؛برقراري ارتباط علمي با دانشگاه هاي معتبر خارج نمود برگزاري دوره هاي مشـترك، اعـزام دانشـجو، بـورس كوتـاهو

دا  و و مبادلـه اسـتاد نشـجو، براسـاس انعقـاد قراردادهـاي مدت، پروژه هاي تحقيقاتي، استفاده از فرصت هاي مطالعـاتي

و تفاهم نامه ها از سوي دانشگاه، فعاليت هاي آموزش و پژوهشي خود را گسترش دادهمكاري .ي

و مامايي ايران سابق دانشكده 1387در سال نيز به عنوان اولـين سـازمان در بخـش آمـوزش در سـطح وزارت پرستاري

و آموزش پزشكي موفق به دريافت جاي و مامـاييو؛زه ملي بهره وري گرديدبهداشت در حال حاضـر دانشـكده پرسـتاري

و در قالـب دانشـكده  و مامـايي كشـور تجميـع يافتـه و ايران سابق به عنوان دو بازوي توانمند در عرصه پرستاري تهران

ا  و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت مي نمايد، اميد است كه با تكيه بـر الطـاف و تالشـهاي بـي پرستاري لهـي

و مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران از دريغ استادان فرهيخته و بهـره گيـري و با هـم افزايـي صـورت گرفتـه

و توانمنديهاي مجموعه در راستاي تحقق نظام جمهوري اسالمي ايـران مطـابق سـند چشـم انـداز افـق  1404پتانسيلها

.هجري شمسي گام بردايم
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)Vision( چشم انداز
و مامايي همگام با مراكز در دانشكده پرستاري علمي پيشرفته جهان در صدد تربيت دانش آموختگاني است كه بتوانند

و خالقيت با تاكيد بر اخالق اسالمي گام بر دارند .جهت ارتقاي سطح سالمت جامعه، توليد دانش، نوآوري

)Mission(ت موريأم
و مامايي ترب هاي هاي علمي به گروه يت دانش آموختگان شايسته اي است كه به ارائه مراقبترسالت دانشكده پرستاري

و در موقعيت و دكتري ايجاد. هاي گوناگون بپردازند مختلف جامعه همچنين رسالت دانشكده در مقاطع كارشناسي ارشد

مي توانايي رهبري ارائه خدمات تخصصي، پژوهش و توليد دانش .باشد هاي اصيل

 هاي مشتركزشفلسفه يا ار
و مامايي با الهام از فلسفه كلي دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقدند كه سالمتي از اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري

و،حقوق اساسي انسانهاست لذا ارتقاء و باز گرداندن آن به مطلوب ترين سطح ممكن، وظيفه اصلي پرستاران حفظ

كر.ماماهاست و مقام انسان با ارزش ترين اصل حيات استما معتقديم كه توجه به هاي فردي، لذا بايد به ارزش. امت

و برنامه مراقبتي را با مشاركت مدجو سامان داد و هم چنين حق انتخاب او احترام گذاشت و مذهبي .اجتماعي، فرهنگي

دزاعضاي دانشكده پرستاري مامايي معتقدند آمو انشجوياني است كه كليتش تنها جنبه تعليمي نداشته بلكه تربيت

و  هم چنين اعضاء هيات علمي دانشكده معتقدند.حرفه اي قرار دهند حمايتمددجو را در كمال احترام مورد مراقبت

مي فعال، متفكر، منتقداي دانشجو ياد گيرنده .را حل كند خود تواند مشكالت روياروي است كه با رويكرد علمي
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 معرفي رشته پرستاري
ر و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به صورت فردي يا به پرستاري شته اي مستقل، تخصصي

شكل عضوي از تيم سالمت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتي، پيشگيري، حمايتي، مراقبت هاي 
و توانبخشي مي پردازند . درماني

را) C.N.A(مجمع پرستاران كانادا :گونه تعريف مي كند اين پرستاري
و در رابطه با سالمت انسان در طول زندگي، ايده (( حرفه پرستاري در پاسخ به نياز جامعه بوجود آمده است

و پيشگيري از بروز بيماري؛. آل هائي را مد نظر دارد و بازگرداندن سالمت پرستاران در جهت پيشبرد؛ حفظ
 .))تسكين دردها تالش مي كنند

ميپرستاري حر و حمايت گر است كه از قوانين اخالقي خاصي پيروي و ريشه آن مراقبت از بيمار يعني فه اي پويا كند
و تحقيق(مفهومي كه در چهار زمينه فعاليت آن .نهفته مي باشد) كار عملي، آموزش؛ مديريت

و انق) ميالدي 1858(در اواسط قرن نوزدهم و پايه گذاري شد و آموزش شيوه پرستاري نوين ابداع البي عظيم در تربيت
هدف از انجام خدمات پرستاري را قرار دادن بيمار در بهترين شرايط ممكن به نحوي كه طبيعت. پرستاران ايجاد گرديد

اولين مدرسه پرستاري به نام نايتينگل در بيمارستان سنت توماس 1860در سال. بتواند اثرات خود را اعمال نمايد
پر. تاسيس شد و هنر تلقي كردندرهبران به با اين وجود؛ تعريف حرفه پرستاري. ستاري اين حرفه را به عنوان يك علم

و 1995در بيانيه اي در سال) A.N.A(انجمن پرستاران آمريكا. مرورزمان تغيير كرده است پرستاري را تشخيص
و بيماري تعريف نمودند تر از يك شغل است، پرستاري شاخه اي پرستاري چيزي فرا.درمان پاسخ هاي انسان به سالمتي

و تحقيقات فعال است و در شمار صفت فاعلي. از علوم است كه در حيطه اساسي آموزش، عمل پرستار از مصدر پرستيدن
و تيماردار مي باشد و طاعت كننده.و به معني پرستنده، غمخوار، حافظ در فرهنگ برهان قاطع پرستار به معني عابد

ف. آمده است و پرورش دادن) nutritious(رهنگ التين پرستار از لغت در و به معني پروردن، تغذيه كردن گرفته شده
و مواظبتي كه از فرد ديگري اعم از بيمار يا سالم به عمل آيد، پرستاري ناميده. است با توجه به اين معنا هر گونه مراقبت

.مي شود
و هنر مي باشد و مهارتحرفه اي است. پرستاري شامل علم و كه با استفاده از دانش هاي خاص خدماتي را به افراد سالم

و براي آن الزم است كه نيازهاي انساني را بشناسد تا تغييراتي كه در آن ايجاد مي  بيمار در مراكز مختلف ارائه مي دهد
و تعادل فرد را كه الزمه حيات اوست را به وي باز گرداند در واقع وظيفه اصلي پرستار كمك((.شود را بتواند جبران كند

و بيمار در انجام فعاليت هايي است كه سالمت يا بهبود آنان را تضمين كنديها به انسان اي است پرستاري حرفه. سالم
و از انسان و مذهب مي پذيرد و كه افراد را از هر قشر، طبقه، نژاد، جنس ها بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، مليت، مذهب

ميعقيده   .))كند مراقبت

 در رشته پرستاري تحصيلي مقاطع
و اغلب كشورهاي پيشرفته در سه و دكترا مقطعآموزش دانشگاهي پرستاري در ايران ارائه كارشناسي، كارشناسي ارشد

هر. مي گردد كه در اينجا به معرفي رشته كارشناسي ارشد واحدهاي درسي مشخصي تدريس مي شود مقطع در
ميپرستاري مراق .پردازيمبتهاي ويژه نوزادان
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 نوزاداننوزاداندوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه

NNeeoonnaattaall IInntteennssiivvee CCaarree NNuurrssiinngg ((MM..SScc))
 رشته تعريف-1

هاي پرستاري از سازي مراقبتيك شاخة اختصاصي از رشتة پرستاري است كه از طريق بهينه هاي ويژهپرستاري مراقبت
و يا ناربد داننوزا و نيازمند به مراقبتسحال و خانواده آنان، تقويت مباني مديريتي، آموزشي، پژوهشي، اخالق هاي ويژه

و عوارض بيماري در بخشرفتار حرفه و مير مي نوزادانهاي ويژه اي، موجبات مراقبت پرستاري، كاهش مرگ - را فراهم
.سازد

 نوزادانتعاريف در پرستاري مراقبت ويژه

و خانواده مراقبت مي:مراقبت� و محور ارتباط پرستار با نوزاد و وجوه اين مراقبت در رفتار، عملكرد باشد

. گرددخصوصيات پرستار نمايان مي

و مهارتهاي وي به توانايي:مهارتهاي باليني� و مداخالت، با تلفيق علوم پرستاري هاي پرستار در انجام وظايف

ميمنظور انجام مداخالت پرست هاي ايمن اين مداخالت شامل ارزيابي كامل نوزاد، مراقبت. گردداري متبلور

و كامل اين فرايندها مي و درج صحيح .باشدپرستاري، انجام دستورات پزشكي به طور ماهرانه

ميايهاي حرفهوري جامع از تمام توانمنديمنظور از توانايي پرستار، بهره:توانايي� طاش ريق باشد كه از اين

ها شامل دانش، نگرش از جمله اين توانمندي. قادر به انجام وظايف خويش بر اساس شرايط بيمار خواهد بود

و تصميم و مهارتارزش راستايگيري در درست، قضاوت و اعتقادات متعالي ميها هرچند. باشد هاي باليني

.تنها به اين موارد محدود نمي باشد

و داراي دانش عالي پرستار مراقبت:داننوزاهاي ويژه پرستار مراقبت� هاي ويژه نوزادان فردي است ورزيده

و مناسب و حمايت نوزادان نارس كه به عنوان عضوي فعال از گروه مراقبتي، وظيفه ارائه كاملترين ترين مراقبت

و مهارت. ويژه را با رويكرد تكاملي بر عهده داردو يا بدحال در بخش ان در راستاي هاي اين پرستاردانش

و خانواده وي، تداوم درمان پيشگيري از بيماري و ارتقاء سالمت، حمايت از نوزاد ، تأمين، حفظ و عوارض انها ها

و آرامش نوزاد نيازمند به مراقبت ويژه به مينوتواني، آسايش آنها به صورت همزمان مديريت. شودكار گرفته

و مشاركت جويانه شيرخواران را در  ميخودكار و رهبري سازماندهي مراقبت بخش مراقبت ويژه ارائه دهند

و بعدي نوزادان تحت مراقبت خود را فراهم مي ارائه مراقبت سالمت نياز به كسب تجربه در انجام. نمايندفوري

و ناتال هر نوزاد، يافتهارزيابي باليني، بررسي تاريخچه پري هاي آزمايشگاهي، هماهنگي مداخالت تشخيصي

و عملي(اي خود را با آموزش مداوم پرستار مراقبت ويژه نوزادان كارآيي حرفه. قبت هاي درماني داردمرا ) نظري
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ميو پژوهش در رشته اين افراد همچنين بايد. بخشدهاي مرتبط با محوريت بخش مراقبت ويژه نوزادان تداوم

و تداوم سيستم حمايتي به خانواده خطآموزش و مراقبت فوري را هاي نوزادان در معرض ر را در شرايط سرپايي

. دهندهارائ

از:مراقبت سالمت محور� از آنجا كه منظور از سالمت، فقط بيمار نبودن نمي باشد؛ بلكه به معناي برخورداري

و كالٌ گروه مراقبتي  و پرستاران و با توجه به اين كه پزشكان و رفاه اجتماعي است حداكثر سالمت جسم، روان

و نوزادانويژه در بخش و خانواده آنها هستند و ارتقاء سالمت نوزادان بستري نه منحصراٌ مسئول حفظ، تامين

-مسئول درمان آنان؛ لذا همگي از جمله پرستاران كه بيشترين وقت را در بخش هاي ويژه با آنان سپري مي

، به همه عوامل مؤثر بر سالمت نمايند، بايد ضمن تالش براي گسترش هر چه بيشتر دانش خويش در اين راستا

و آنها را در اين محيط اعمال نمايند و اجتماعي توجه خاص نموده .و به ويژه به ابعاد رواني

هاي خانواده محور، در ترين بخش جامعه مي باشد كه فلسفه مراقبتخانواده مهم:مراقبت خانواده محور�

در اين راستا پرستار در سيستم. مت نوزاد مي باشدحقيقت به رسميت شناختن تأثير خانواده در گستره سال

و  و كفايت خانواده را حمايت، مالحظه، تشويق و همكاري با والدين بايد قدرت هاي مراقبتي با توسعه مشاركت

در. ارتقا دهد و كاركرد خانواده با توجه به نقش تمامي اعضا و خانواده بوده در چنين سيستمي تأكيد بر كودك

و اصول مراقبتي بر اساس ارزشمي نظر گرفته ميشود و اعتقادات خانواده تدوين و آنها را در امر ها گردد

و تصميم گيري حمايت مي في. كنندمراقبت و خانواده در مراقبتهمكاري هاي خانواده محور، در مابين پرستار

و و حقيقت بر پايه اين اعتقاد استوار است كه هريك از طرفين، افرادي مستعد توانا هستند كه تشريك مساعي

و منابع با يكديگر، مي توانند به توانمندي هاي بيشتري در زمينه مراقبت از نوزاد  تبادل اطالعات، مهارت ها

.دست يابند

پرستار مراقبت ويژه نوزادان در راستاي ارزيابي سير درمان نوزادان:جستجوگرانه-نقادانه- تفكر انتقادي�

مي نيازمند به مراقبت و اجزاي مهم تفكر نقادانه، جمع. پردازدويژه، از طريق تفكر نقادانه به حل مشكالت آوري

و شناسايي پديده و تحليل داده ها ميتجزيه و تكراري .باشندهاي استنتاجي

و رهبري� و شايستگي:مديريت و تحليل شرايط بحراني پرستار با كسب تجربه هاي اثبات شده قادر به شناخت

و مبتني بر اخالق حرفه.ودشمي و ارتقاء نظام اين امر با فراهم ساختن مراقبتي ايمن، مؤثر اي، بهبودي بيماران

و همچنين پرستار با دارا بودن ويژگي. سالمت را بدنبال خواهد داشت هاي رهبري گروه در سطوح مختلف

. اثرگذاري بر رفتار افراد، دستيابي به رسالت رشته را موجب مي شود
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و رفتار حرفه� هاي ترين ويژگيپذيري در راستاي تطبيق با قوانين انجام وظايف از مهممسئوليت:اياخالق

و رفتار حرفه مياخالق و خانواده. باشداي اجزاي جدايي ناپذير اين ويژگي ها شامل احترام به نيازهاي نوزادان

سآنان در تصميم و ارتقاء سالمت، بهبود و اطالعات گيري، تأمين، حفظ رنوشت نهايي، حفظ حريم خصوصي

و ارتباط دائم با اعضاي متفاوت  و خانواده آنان، سالمت محوري، احترام به قداست حيات، تأمل مرتبط با نوزادان

و احترام مي باشد-دهنده خدمات مراقبتيگروه ارائه .حمايتي بر پايه اعتماد

هم:پژوهش� و بهينه پرستاري بنابراين ضمن كاربردي بودن. واره نيازمند پژوهش استارائه خدمات روزآمد

و مراقبت هاي باليني كاربردي امري  تحقيقات، بكارگيري نتايج عملي اين تحقيقات در راستاي ارتقاء سالمت

.ضروري است

مي:ايمني� پرستار بخش هاي. باشداستقرار عملكردي ايمن در محيط بخش مراقبت ويژه نوزادان امري حياتي

و همكاران را مدنظر داشته باشدمرا و خانواده آنان، خود مداخالت. قبت ويژه نوزادان همواره بايد ايمني نوزادان

.هوشمندانه در اين راستا امري بسيار ضروري است

و:استانداردهاي مراقبت� استانداردهاي پرستاري مراقبت ويژه نوزادان واژگاني براي ارزيابي عملكرد باليني

را. پرستاران در محيط كار مي باشندغيرباليني  اي1: سه ركن اصلي اين واژگان ـ2ـ استانداردهاي حرفه

.ـ قوانين حرفه اي تشكيل مي دهند3حداقل توقعات باليني

مي:اجتماعي-حمايت رواني� گيرد كه توسط پرسنل پرستاري در زمان بستري آن دسته از مداخالتي را در بر

و فرآيندنوزاد بيمار در بخش به و منظور كاهش استرس رواني ناشي از بيماري و درماني بر مادر هاي تشخيصي

و نوزاد از خدمات نهادهاي حمايتي انجام مي شوند و در صورت لزوم برخورداري والدين . نوزاد

و خانواده هاي آنها� باح-پرستار موظف به ايجاد ارتباط مراقبتي:ارتباط حرفه اي پرستار با نوزادان رفه اي

و خانواده آنان مي باشد بر. نوزادان و و خانواده وي و عاطفي نوزاد اين ارتباط بايد در راستاي نيازهاي درماني

و استفاده به موقع از قاطعيت استوار باشد همچنين مرزهاي اين ارتباط بايد همواره محترم. پايه احترام، اعتماد

و موارد تخطي از اين مرزه و ترميم گردندشمرده شوند .ا بدرستي شناسايي
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:رشته تاريخچه-2

و 1980در طي سال هاي و 1990در كانادا و پريناتالوژي در انگلستان به دليل پيشرفت هاي گسترده در طب نوزادان

و نيز كمبود پزشكان، توجه به آموزش حرفه اي پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژ و بدحال ه امكان بقا نوزادان نارس

و اولين بار در سال  Clinical("اي باليني نوزادانپرستار حرفه"ميالدي رشته 1991نوزادان مورد توجه قرار گرفت

Nurse Practitioner (دوره پيشرفته"عالوه بر آن موارد مشابه ديگري تحت عناوين. در امريكا طراحي گرديد

) Nursing Practice in Newborn Intensive Care Units Advanced("پرستاري مراقبت ويژه نوزادان

پرستار باليني متخصص") Nurse Practitioner Neonatal("پرستار داراي مجوز با تجربه مراقبت ويژه نوزادان"

و از سال)Neonatal Clinical Nurse Specialists("نوزادان پس از مقطع كارشناسي در اين كشور نيز مطرح شد

به صورت جدي از سوي آكادمي پزشكان كودكان امريكا) NCNS(ه اي باليني نوزادان رشته پرستار حرف 2001

)AAP (و تأكيد قرار گرفت و ارزيابي مورد توجه و نيز نحوه آموزش . با تعريف دقيق حيطه

 تاريخچه رشته در ايران

ات پرستاري در ايران مورد توسط شوراي عالي برنامه ريزي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت خدم 1374از سال

و بدنبال آن دورة كارشناسي ارشد پرستاري با گرايشهاي مختلف از جمله گرايش كودكان در دانشكده  تصويب قرار گرفت

و تربيت شدند و. هاي پرستاري پذيرش و بدحال در كشور باتوجه به افزايش روز افزون امكان بقا نوزادان كم وزن

و توانمند در هاي مراقبت ويژگسترش بخش و ضرورت پرستاران متخصص و نياز به مراقبت تخصصي، اهميت ة نوزادان

و در همين راستا رشتة كارشناسي ارشد پرستاري ويژة نوزادان اولين بار در سال در 1388اين حيطه كامأل احساس شد

و اقدام به پذيرش دانشجو كرد ه مدت در قالب آموزش ضمن پيش از آن نيز دوره هاي مصوب كوتا. ايران به تصويب

و اجرا شده بود كه اغلب پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبتهاي ويژة نوزادان ملزم خدمت در برخي از دانشگاه ها طراحي

پذيرش دانشجو در نه مركز كشور كه داراي مجوز تربيت دستيار فوق تخصصي بودند صادر گرديد. به گذراندن آن بودند

و مشهد مي بوده كه كه شامل دانشگاه هاي  علوم پزشكي تهران، ايران، شهيد بهشتي، بابل، شيراز، اصفهان، تبريز، كرمان

و ايران در حال حاضر هشت مركز در اين دوره فعال مي باشند . پس از ادغام دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران

 (Values)ارزش هاي حاكم بر رشته-3

و شأن واالي انساني، دانش آموختگان اين رشته با تكيه بـر رع و اسالمي، حفظ كرامت و ارزش هاي اخالقي ايت عدالت

و حرفه انسان گرايي،عدالت اجتماعي،  اي، تعهد پذيري، كار ارج نهادن به كاركنان، مسئوليت پذيري، صداقت علمي

و مسئوليت در قبال كاركنان در جهت  و خانواده هاي آنان و ارتقا گروهي، نوآوري، احترام به بيماران تأمين، حفظ

:در اين راستا موارد زير از جمله ارزش هاي مورد نظر مي باشد. سالمت نوزادان كشور تالش مي نمايند
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و اسالمي-1 و اخالقي، مذهبي و ارزش هاي اجتماعي  رعايت عدالت

و شأن واالي انساني-2  حفظ كرامت

 توجه به عدالت اجتماعي-3

 ارج نهادن به ديگر كاركنان-4

اي صداقت علمي-5 و اخالق حرفه

 تعهدپذيري-6

 پاسخگويي-7

و كار گروهي-8  مشاركت

و خانواده هاي آنها-9  احترام به حقوق نوزادان

 مسئوليت در قبال ديگر كاركنان-10

 ارائه حمايت همه جانبه-11

 مراقبت خانواده محور-12

 جامعه محوري-13

 پيشقدم شدن در كنترل كيفيت-14

)Vision(چشم انداز رشته-4

در سطح كشور طي ده سال آينده، اين موارد به دنبال ترش بخش هاي مراقبت ويژه نوزادانانتظار مي رود همگام با گس

: تربيت چنين دانش آموختگاني ميسر گردد

و مهارت پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نيز به سطح قابل قبول در كل كشور بر اساس.1 ارتقا دانش

 استانداردهاي جهاني به عنوان بهترين در سطح منطقه 

و پژوهشي بر محورب.2 هبود وضعيت مراقبت پرستاري ويژه كودكان با بهره گيري از ابعاد مختلف آموزشي

 خانواده

اختصاص سهم قابل توجهي در ارائه نظام سالمت توسط پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان در ارتقاء.3

و مير نوزادان در كشور  و كاهش ميزان مرگ  شاخص هاي بهداشتي

 (Mission)رشتهرسالت-5

و عوارض نوزادان بستري در و مير رسالت رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت ويژه نوزادان كاهش مرگ

و گسترش ساختاري در ارتقاء روند مراقبت و تربيت دانش آموختگاني كارآمد با تواناييبخش هاي ويژه و هاي پرستاري ها

و همه جانبه بوده به نوزادان باشند هاي الزم كه بتوانندفراتوانايي .پاسخگوي ارائه مراقبت مطلوب
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 (Aims)اهداف كلي رشته-6

هدف كلي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت ويژه نوزادان، تربيت دانش آموختگاني است كه داراي

و توانمندي هاي الزم در زمينه حوزه اصلي كاري  و يا بدحالمراقبت از نوزادا(دانش، نگرش و)ن نارس و توانايي ها

رفتار حرفه اي، مهارت هاي ارتباطي، فن آوري اطالعات، خودآموزي مادام العمر، پژوهش،(فراتوانايي هاي الزم

و  و ارتقاء كيفيت مراقبتي، حل مسئله، مستندسازي :به صور زير باشند...) مديريت

 دانش پرستاري.1

و عملكرد الزم در مور.2 و يا بدحال ارتقاء نگرش د مراقبت از نوزادان نارس

و درون گروهي بهينه در دانش آموختگان.3 و مهارت هاي ميان فردي  ارتقاء مهارت هاي ارتباطي

اي.4 و مهارت هاي الزم در مورد رفتار حرفه  ارتقاء نگرش

و مهارت الزم در زمينه پژوهش هاي كاربردي.5  ارتقاء دانش، نگرش

و حمايت الزم در مورد فن آوري اطالعات ارتقاء دانش، توانمندي،.6 و مستندسازي (ICT, IT)نگرش

و ارتقاء كيفيت مستمر در امور.7 و مهارت مناسب در زمينه كاربرد مديريت، برنامه ريزي ارتقاء دانش، نگرش

و يا بدحال  و آموزش مرتبط با نوزادان نارس  مراقبت

و ارتقاء خود ارتقاء فراتوانايي خودآموزي مادام العمر از طريق.8 و ممارست مهارت هاي خودارزيابي  تقويت

و حل مسئله در شرايط بحراني.9  ارتقاء فراتوانايي نقد خالقانه

 (Role Definition) نقش هاي دانش آموختگان-7

و مديريتي مي باشند .دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي مراقبتي، حمايتي، آموزشي، پژوهشي

د-8  (Task Analysis) انش آموختگانوظايف حرفه اي

و حمايتي و حمايتي نقش مراقبتي  نقش مراقبتي

با- و اجراي مداخالت الزم پرستاري جهت نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژه ارائه ماهرانه مراقبت هاي پرستاري

و خانواده آنها و رواني بيمار  رويكرد سالمت جسمي

و مشاركت جويانه شيرخوا- ران در بخش مراقبت ويژه با رهبري سازماندهي مراقبت ارائه همزمان مديريت خودكار

و بعدي آنان  فوري

 هاي ويژهو كمك در انجام ارزيابي هاي تهاجمي در نوزادان بستري در بخش) غير تهاجمي(انجام ارزيابي هاي الزم-

و تحليل داده-  هاي جمع آوري شده در مورد نوزادان نيازمند به مراقبت هاي ويژهتفسير

 رائه سيستم حمايتي از خانواده نوزاد در معرض خطرا-

و ديگر افراد گروه مراقبتي- و خانواده و مؤثر با نوزاد  ايجاد ارتباط مناسب
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 نقش آموزشينقش آموزشي

و مهارت با استفاده از روش هاي متداول آموزش مداوم-  روزآمد نمودن مستمر دانش، نگرش

 در بخش ويژه آموزش به ساير افراد گروه مراقبتي نوزادان-

و مشاوره هاي مراقبتي به خانواده هاي بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان-  ارائه آموزش هاي الزم

 ارائه طرح ترخيص نوزاد با رويكرد نوزاد-

و مراقبت فوري- و تداوم سيستم حمايتي به خانواده هاي نوزادان در معرض خطر در شرايط سرپايي  آموزش

و عملي دروس مرتبط تدريس درو- س نظري

و دستورالعمل هاي مرتبط-  مشاركت در تدوين دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

 نقش پژوهشي نقش پژوهشي

و پريناتولوژي- و چالش هاي موجود مرتبط با نوزادان و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكالت  طراحي

و مقاالت در منابع معتبر در مورد مراق-  بت از نوزادتوليد شواهد

و توليد ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور-  انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز

و پريناتولوژي- و خارج از كشور در زمينه مراقبت هاي نوزادان  ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل

 نقش مديريتي نقش مديريتي

ل بستري در بخش هاي ويژهتحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به كودكان بدحا-

و اجراي- و خانواده آنان از طريق طراحي و يا بدحال بهينه نمودن روند ارائه خدمات پرستاري به نوزادان نارس

 مداخالت

و مير،- و كاهش ميزان مرگ و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاري بكارگيري ابزارها

و بهب و ناخوشي و يا بدحال عوارض  ود تكامل نوزادان نارس

و سياستگذاران نظام سالمت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با بخش هاي ويژه نوزادان- ارائه مشاوره به مديران

و يا بدحال   نارس

و گروه- و متقابل به صورت يك گروه منسجم بين همكاران شاغل در بخش فراهم نمودن زمينه همكاري مؤثر

 لوژيپريناتو

 هاي راهبردي آموزشي استراتژي-9

برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت ويژه نوزادان بر اساس آخرين شواهد موجود

و بر پايه استراتژي اجرايي آموزش، تلفيقي از استراتژي دانشجو محور   Student)در آموزش علوم پزشكي

Centered) و استاد محور(Teacher Centered) از :مي باشد كه محورهاي اصلي حاكم عبارتند
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و توجه به اولوي- با استفاده از منابع موجود، اعضا هيئت علمي، محيط آموزشي� بهتباليني هاي آموزشي،

و آموزش  كارگيري الگوهاي نوين تدريس از قبيل بحث گروهي، آموزش گروهي، حل مسئله، بارش افكار

شدمبتني بر شواهد،  و دانش مربوط به رشته، به دانش آموختگان منتقل خواهد .ارزش ها

با تأكيدي كه بر فعاليت هاي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد ارائه مي گردد، مبناي استفاده از الگوهاي�

و باليني خواهد بود- آموزشي بر اساس دانشجو .محوري با حضور فعال

و مديريت مناسب خواهد بودآموزش مبتني بر حل مسئله در جهت برخور� .د با مشكالت

و� و مهارت هاي عملي كه خصوصاٌ با آموزش توجه به آموزش ادغام يافته جنبه هاي مختلف دانش نظري

. عمل بر بالين بيمار صورت گيرد

مي� و مديريت كارآمد مورد نظر توجه به نيازهاي جامعه با شناسايي صحيح مشكالت جهت برخورد مناسب

. باشد

شدك� و محيط باليني ارائه خواهد . ليه واحدهاي درسي به صورت حضوري در كالس هاي نظري

و نحوه پذيرش در رشته-10  شرايط

و آمـوزش پزشـكي خواهـد بـود ، درمـان و مقـررات وزارت بهداشـت عـالوه. پذيرش دانشجو در اين مقطع تـابع ضـوابط

و سالمت جسماني دارا بودن مدرك كارشنا سي در رشته پرستاري از دانشگاه هاي مورد تاييـد جهـت برصالحيت عمومي

.شركت در آزمون ورودي الزامي مي باشد

و ضرائب آن  مواد امتحاني

ضريبمواد امتحانيرديف

3)كودك سالم وبيمار( پرستاري كودكان1

2پرستاري مراقبت هاي ويژه2

و نوزادان3 2بهداشت مادران

و نوزادبرنامه كشوري شير ما4 و ارتقا سالمت مادر ، واكسيناسيون ، احيا نوزاد 1در

2زبان انگليسي5

و ارزيابي آموزش پزشكي مي باشد در حال حاضر در حال حاضر و دفتر گسترش و ارزيابي آموزش پزشكي مي باشد مطابق ضوابط و دفتر گسترش در پذيرش دانشجو درپذيرش دانشجو درمطابق ضوابط ايـن رشـته تنهـا در ايـن رشـته تنهـا

..شدشددانشگاه هايي كه تربيت دستيار رشته فوق تخصصي نوزادان را داشته امكان پذير مي بادانشگاه هايي كه تربيت دستيار رشته فوق تخصصي نوزادان را داشته امكان پذير مي با
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 هاي ويژه نوزادانكارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت مشخصات دوره-11

و تعداد واحدهاي درسي و تعداد واحدهاي درسينام دروس  نام دروس

 تعداد واحد مجموعه دروس

7 دروس پايه

21 (core)دروس اختصاصي

4 پايان نامه

32 جمع

 ژه نوزادانژه نوزاداندروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويدروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي وي

تعداد نام درسكد درس

 واحد

 جمع ساعت

 عملي نظري

و سيستم هاي اطالع رساني پزشكي 01 191726رايانه

و روش تحقيق پيشرفته 02 51-351 آمار

4601777 جمع

 دروس پايه دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزاداندروس پايه دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 نام درس كددرس
تعداد

 احدو

 ساعت
 جمع

 عملي نظري

مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه 03

 نوزادان

351-51

و مفاهيم پيشرفته پرستاري نوزادان 04 34-234نظريه ها

و نظريه هاي رهبري 05 34-234 اصول مديريت

 119- 7119 جمع
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 مراقبت هاي ويژه نوزادانمراقبت هاي ويژه نوزادان دروس اختصاصي وكارآموزي دوره كارشناسي ارشد پرستاريدروس اختصاصي وكارآموزي دوره كارشناسي ارشد پرستاري

كد

درس
 نام درس

تعداد

 واحد

 ساعت

كارآموز عملي نظري پيشنياز` جمع

ي

و فيزيولوژي نوزادان 06 -٣٤--٢٣٤آناتومي

3406--234 فيزيوپاتولوژي نوزادان 07

5107-21734 داروشناسي باليني نوزادان 08

نو 09  07،06،01 109 102-317)1(زاداناصول مراقبتهاي پرستاري

 09،08 136 102-434)2(اصول مراقبتهاي پرستاري نوزادان 010

011 
اصول مراقبتهاي پيشرفتة پرستاري

)1(نوزادان
434-102 136 010 

012 
اصول مراقبتهاي پيشرفتة پرستاري

)2(نوزادان
434-102 136 010 

-----4 پايان نامه 013

- 646 34408 25204عجم

و مامايي و مامايي در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و دانشگاه دانشگاه در حال حاضر بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و علوم پزشكي تهران، دروس آناتومي علوم پزشكي تهران، دروس آناتومي

و فيزيوپاتولوژي به صورت ادغام يافته با مراقبت هاي پيشرفته  و فيزيوپاتولوژي به صورت ادغام يافته با مراقبت هاي پيشرفته فيزيولوژي و چهارم ارائه مي شود22وو11فيزيولوژي و چهارم ارائه مي شوددر ترم هاي سوم . . در ترم هاي سوم

س% % 2020به عالوه به عالوه  سبه 11و مراقبت هاي پيشرفته پرستاري نوزادانو مراقبت هاي پيشرفته پرستاري نوزادان22وو11اعات كارآموزي واحدهاي مراقبت پرستاري نوزادان اعات كارآموزي واحدهاي مراقبت پرستاري نوزادان به

..افزوده شده استافزوده شده است22وو
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 با ادغام دروس با ادغام دروس پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادانپرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان دانشجويان كارشناسي ارشددانشجويان كارشناسي ارشد واحدهايواحدهايچيدمان چيدمان
و مامايي در در و مامايي دانشكده پرستاري  دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري

ترم اول

 واحد نام درسشماره درس
و  تعداد ساعت نوع واحد

 پيشنياز
 كارآموزي عملي نظري

--1917)تكميلي(سيستم هاي اطالع رساني پزشكي1403301
و روش تحقيق پيشرفته1403302 ---351آمار
---351مقدمه اي بر پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان1403303
و مفاهيم پيشرفته پرستاري نوزادان1403304 ---234نظريه ها

---1034)تكميلي(زبان تخصصي91
--21734آشنايي با كامپيوتر215

ترم دوم

 واحد نام درس شماره درس
و  تعداد ساعت نوع واحد

 پيشنياز
كارآموزيعملينظري

و نظريه هاي رهبرياصول مديري1403305 ---234ت پرستاري
1403307-21734داروشناسي باليني نوزادان1403308

 102- 1317اصول مراقبت هاي پرستاري نوزادان 1403309
1403306-
1403307 -
1403303 

91--034)تكميلي(2زبان تخصصي-

ترم سوم

 واحد نام درس شماره درس
ونوع وا  تعداد ساعت حد

 پيشنياز
 كارآموزي عملي نظري

و فيزيولوژي نوزادان1403306 ---234) بخش اول(* آناتومي

1403306--234)بخش اول(*فيزيوپاتولوژي نوزادان1403307

 102- 2434صول مراقبت هاي پرستاري نوزادانا 1403310
1403309-
1403308 

1021403310-1434ل مراقبت هاي پيشرفته پرستاري نوزاداناصو1403311

ترم چهارم

 واحد نام درس شماره درس
و  تعداد ساعت نوع واحد

 پيشنياز
 كارآموزي عملي نظري

و فيزيولوژي نوزادان1403306 ---234)بخش دوم(*آناتومي
1403306--234)دومبخش(*فيزيوپاتولوژي نوزادان1403307
1021403310-2434اصول مراقبت هاي پيشرفته پرستاري نوزادان1403312
----4پايان نامه1403313

در* و فيزيولوژي نوزادان ارائهس به صورت پيشواين .شودمي نياز يا همزمان با آناتومي
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 ناپيوستهناپيوسته ارشدارشد كارشناسيكارشناسي طعطعمقامقا دردر شدهشده بازنگريبازنگري آموزشيآموزشي نامهنامه آئينآئين
 پزشكيپزشكي علومعلوم ريزيريزي برنامهبرنامه عاليعالي شورايشوراي 8989//88//1515 مورخمورخ سومين جلسهسومين جلسهوو چهلچهل مصوبمصوب

 واحدي، نظامدر. است واحدي برنظام مبتني كشور دانشگاههاي تمامدر پيوستهنا ارشد كارشناسي مقطعدر آموزش

يك دانشجو قبولي عدماي قبوليو شودمي سنجيده درسآن واحدهاي تعدادبا درسهر ارزش  درس همانبه درس در

. است محدود

34 يا آزمايشگاهي عملي ساعت،17 نظري بصورت ترتيببهآن مفادكه است درسي ميزانيا مقدار درسي، واحد هر

 هايي رشته مورددر.شودمي تحصيلي نيمساليك درطول ساعت،68 كارورزي ساعت،51 كارآموزيو كارگاهي ساعت،

. شودمي تعيين مربوطه توسط استاد آن، واحدبا متناسب نيمساليكدر پروژه اجراي مدت هستند پروژه داراي كه

هر هفته17 شامل تحصيلي نيمسالهر آموزش مدت.باشدمي تحصيلي نيمسالدواز مركب تحصيلي سال هر  دورهو

.شودنمي محسوب آموزش مدتوجز نيمسال پايان امتحانات مدت طول. است هفته6 شامل تابستاني

32و حداكثر28 حداقل رشته، برحسب نامه، پايان واحد احتساببا ناپيوسته، ارشد كارشناسي دوره واحدهايكل تعداد

از درسي واحد12هر گذراندن ازايبه.است واحد24 جبرانييا كمبود هاي درس واحدهاي تعداد حداكثر. است واحد

 پايان واحد تعداد. شودمي افزوده تحصيل دانشجو، مدت طولبه تحصيلي، نيمساليك اني،جبريا كمبود هاي درس

.است درسي واحد4-10بينها رشته همه براي ارشد، كارشناسي نامه

را دوره مجموع دروساز درسي واحد14تا8 بين تحصيلي نيمسالهردر است موظف ارشد كارشناسي دوره دانشجوي

 نويسي نام تحصيلي نيمسال آخريندر. يابد افزايش واحد16به حداكثر تواندمي تعداد اين كند، نام ثبتو انتخاب

آندر درسي واحد4 حداكثر اخذبه مجاز دانشجو تابستاني دورهدر. است مانعبال درسي واحد8از كمتربا دانشجو

. باشدمي دوره

 غيابغيابوو حضورحضور

از نظري درسهردر دانشجو غيبت ساعاتو است الزامي درسهربه مربوط جلسات تمامدر دانشجو حضور  نبايد

 اينصورت غيردر كند، درس تچاوزآن ساعات مجموع10/1از كارورزيو، كارگاهي17/2از آزمايشگاهيو، عملي17/4

. شودمي محسوب صفر درسآندر دانشجو نمره

 آن درس شود داده تشخيص موجه دانشكده تكميليالتتحصي شوراي تاييد درسهردر دانشجو غيبتكه صورتي در

 موجه غيبتو است درسآن امتحاندر صفر نمره گرفتن موجب درسهر امتحاندر موجه غير غيبت. شودمي حذف

هر در  تحصيلي سنوات جزو كامل نيمساليك بعنوان مذكور نيمسال ولي شودمي درسآن حذف موجب درس امتحان

.دشومي محسوب دانشجو
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 ارزشيابيارزشيابي

20از12جبرانييا كمبود درسهرو20از14 اختياري اختصاصيو اجباري اختصاصي درسهردر قبولي نمره حداقل

 قبولياز اعمها درس كليه نمرات. نمايد تكرار آنرا بايد باشد مقادير ايناز كمتر درسيكدر دانشجو نمره چنانچه است

كه موارديدر. شودمي منظوركلو ميانگين مربوط نيمسال ميانگين محاسبهدروتثب دانشجو كارنامهدر مردوذيو

آن مربوط استاد تشخيصباكه باشد هايي فعاليتبه موكول درسيكدر دانشجو ارزشيابي  نيمساليك طولدر انجام

 پايانتا حداكثر درس،ينادر دانشجو نمره.شودمي اعالم تمامنا درسآندر دانشجو نمره نباشد، ممكن تحصيلي

.شود ثبتوي در كارنامهو تبديل قطعي نمرهبه مربوطه استاد توسط بعد، تحصيلي نيمسال

 نيمسالدودر نمرات ميانگين اگر. باشد كمتر14از نبايد تحصيلي، نيمسالهردر دانشجو، دروس نمرات ميانگين

 پيوستهنا ارشد كارشناسي دورهدر ادامه تحصيلاز دانشجوآن باشد،14از كمتر متناوبيا متوالياز اعم تحصيلي

 نمرات ميانگين احتسابدرو شودمي ثبت جداگانه دانشجو، كارنامهدر جبرانييا كمبود دروس نمره. شودمي محروم

. شودنمي منظور دانشجو نمراتكل ميانگينو نيمسال تحصيلي

 دروس مدت نتواند ايندر دانشجو چنانچه. است سال3 پيوستهنا ارشد كارشناسي دورهدر تحصيل مجاز مدت حداكثر

مي تحصيل ادامهاز نمايد دفاعآنازو تكميلرا خود نامهپايانو بگذراند موفقيتبارا دوره .شودمحروم

. نمايد اضافه دانشجو تحصيل مجاز مدتبه تحصيلي نيمساليك حداكثر تواند،مي دانشگاه تكميلي تحصيالت شوراي

به انتخاب واحدو تحصيل ادامه براي كندمي اعالم دانشگاهكه زمانيدر تحصيلي نيمسالهردر است موظف دانشجو

 ترك منزلهبه عذر موجهو اطالع بدون نيمساليكدر نويسينام براي دانشجو مراجعه عدم. كند مراجعه آموزش اداره

.گرددميوممحر تحصيل ادامهاز دانشجوو بوده تحصيل

 تحصيلي استفاده مرخصياز تحصيلي، نيمساليك براي حداكثر تواندمي پيوستهنا ارشد كارشناسي دوره دانشجوي

 تحصيلي سنوات جزو تحصيلي مرخصي مدت. نيست مجاز تحصيلي نيمسال اوليندر تحصيلي مرخصي اخذ. كند

. شودمي محسوب دانشجو

به توسط دانشجو تحصيلي نيمسالهردر نويسي نام شروعاز قبل هفتهدوقلحدا كتبي بصورت بايد مرخصي تقاضاي

. گردد تسليم دانشگاه اداره آموزش

 صورتي مجازدر تنها نيمسالآن پايان امتحانات شروعاز قبلتا حداكثر نيمساليكدر شده اخذ درسهاي كليه حذف

. نباشد نيمسالآندر تحصيل ادامهبه قادر دانشجو دانشگاه آموزشي شوراي تشخيصبه بناكه است

 سنوات تحصيليدر احتساب بدون زايمان، دليلبه تحصيلي مرخصي نيمساليك تحصيلبه شاغل خانم دانشجويان

 كليهبه است موظف نمايد دريافترا خود تحصيلي سوابق بخواهد چنانچه تحصيلاز منصرف دانشجوي. نمايند استفاده

. نمايد عمل خود تحصيل دوران تعهدات قانوني

 محل با دانشگاه چنانچه شوند،مي منصرف تحصيل ادامهازياو محروم تحصيلازكه ارشد كارشناسي دوره دانشجويان

نا كارشناسي هاي دوره ورودي آزموندر مجددأ توانندمي كنند، حساب تسويه خود تحصيل  نمايند شركت پيوستهارشد
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 نامهنامهپايانپايان

با خود نامهپايان موضوع تحصيلي سوم نيمسال شروعاز قبلو اول نيمسال پايانازپستاس موظف دانشجو�  را

. برساند دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تصويببهو نمايد مشخص راهنما استاد نظر

ا.گرددمي تعيينو با نظر مدير گروه دانشگاه علمي هيات اعضاياز راهنمايا اساتيد استاد� ز اساتيد حداقل يكي

 هيات اعضاياز نفردويايك راهنما استاد پيشنهادبهو راهنماي دانشجويان بايد از اساتيد دانشكده باشد

شد تعيين مشاور استاد عنوانهب علمي . خواهند

يك مشاور اساتيديا استاد راهنما، استاداز متشكل داوران، هياًت توسط دفاعيه جلسهدر نامهپايان ارزشيابي� و

محققانو متخصصانيا علمي هيات اعضاي بيناز نفردوو دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي نماينده نفر

دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تاييدو گروه پيشنهادبه رايحقبا ناظر بعنوان دانشگاهاز خارجيا داخل

. گيردمي صورت

و گذرانده باشد موفقيتبارا خود آموزشي واحدهاي كليهكه است نامه پاياناز دفاعبه مجاز هنگامي دانشجو:تبصره

. باشد اعالم شده دانشكده تكميلي تحصيالت شورايبه كتبي بصورت راهنما استاد توسطاو نامه پايان بودن تكميل

 سطح رح زيرشبه درجهبر تاكيدبا آنرا نمره نامه پايان صحتو اصالت درخصوص دفاعيه جلسه پاياندر داوران هيات

. شودمي محاسبه دانشجو نمراتكل ميانگيندر نامه پايان نمره نمايدمي بندي

 نمره درجه

5/18-20 عالي

17-49/18 بسيار خوب

5/15–99/16 خوب

14-49/15 قابل قبول

14از كمتر غير قابل قبول

علمي معتبر مجالتدر نامه پايان موضوعازاي مقاله نويسنده دانشجوكه باشدمي شرطيبه عالي درجه كسب

 وزارت متبوع فناوريو تحقيقات معاونت بندي تقسيم براساس داخلي شده ايندكسيك گروهياو خارجي پژوهشي

در تقويم براساس است موظف،دهينرسان پايانبهراآنكه زمانيتا نامه، پايان انتخابازپس دانشجو. باشد  دانشگاهي

 وارد كارنامه تحصيلي، نيمسال آخريندر نامه پايان نمره حال ايندر.نمايد نام ثبتآن براي نيز بعد هاي نيمسال

. شودمي دانشجو
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و تصويب پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان و تصويب پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادانمراحل انتخاب  مراحل انتخاب

 نحوه انتخاب استاد راهنما نحوه انتخاب استاد راهنما

و فعاليت گروهي، در اين گروه توصيه در حال حاضر با پيشنهاد به شوراي تحصيالت تكميلي و تصويب در جهت تعامل

و يك نفر هم از گروه نوزادان و مامايي به دو استاد راهنما يك نفر از گروه مراقبت هاي پرستاري دانشكده پرستاري

م. دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي شود دير گروه از توصيه مي شود كه پيش از انتخاب اساتيد راهنما با

و شرايط انتخاب استاد راهنما اطمينان حاصل نماييد مي. سقف مجوز اساتيد انتخاب استاد مشاور عالوه بر استاد آمار

. بايد در جهت مساعدت در خصوص موضوع مرتبط با اين پژوهش صورت گيرد

 نامهنامهپايانپايان پروپوزالپروپوزال مراحل تصويبمراحل تصويب

پ و به دانشجويان محترم توصيه مي شود كه در و ثبت موضوع پايان نامه و شروع ترم دوم نسبت به انتخاب ايان ترم اول

در نهايت جداكثر تا ترم سوم به ارائه پروپوزال اقدام نمايند تا زمان كافي براي ارائه پژوهش حاصل از پايان نامه در زمان 

. مشخص تحصيلي را داشته باشند

با دانشجويان نامه خود به يست نسبت به انجام مراحل زير جهت تاييد پروپوزال پايانپس از تصويب عنوان پايان نامه مي

و. ترتيب زير اقدام نمايند در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان جلساتي به منظور مساعدت به دانشجو براي ارائه موضوع

و در اين روند توصيه به دري. پروپوزال تشكيل مي شود كه قبل از جلسات رسمي مربوطه مي باشد افت اطالعات بيشتر

در ضمن كليه فرم هاي مرتبط با انتخاب استاد راهنما،. مشاوره با آقاي دكتر پيروي مسئول پژوهشي گروه مي باشد

و پروپوزال در سايت تحصيالت تكميلي قابل دريافت است . موضوع

و تدوين پروپوزال پايان نامهتهي--١١ ه

 دريافت تاييديه از اساتيد راهنما--٢٢

ت--٣٣ و مدير گروهه اييديه از مسئول پژوهشي گرودريافت

و در اختيار قرار دادن خالصه پروپوزال--٤٤ از) صفحه2الي1(تكثير و تعيين تاريخ دفاع جهت اعضاي گروه

 پروپوزال از طرف گروه

 دفاع از پروپوزال در تاريخ تعيين شده در گروه--٥٥

 راهنمااصالح ايرادات مطرح شده در جلسه دفاعيه با تأييد اساتيد--٦٦

 دريافت تاييديه نهايي از طرف مدير گروه--٧٧

 ارسال جهت شوراي مشترك پژوهشي گروههاي دانشكده--٨٨

و در اختيار قرار دادن پروپوزال جهت اعضاي--٩٩ و تعيين تاريخ دفاع از پروپوزال پژوهشي مشترك تكثير  گروه
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 دفاع از پروپوزال در تاريخ تعيين شده با حضور اساتيد راهنما--١٠١٠

و دريافت فرم تأييد كيمته پژوهشي اصالح ايرا--١١١١  دات مطرح شده در جلسه دفاعيه با تأييد اساتيد راهنما

 ارسال جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده با هماهنگي تحصيالت تكميلي--١٢١٢

و اقدام جهت انجام پژوهش--١٣١٣  دريافت تاييديه نهايي از شوراي تحصيالت تكميلي

ههنامنامپايانپايان هاي پژوهشيهاي پژوهشيولويتولويتاا

ميدانشجوي ازجهت توانند ان هاي پژوهشي بعد از مراجعه به منوي اصلي دانشكده، پيوند معاونت پژوهشي اولويت اطالع

و  هاي پژوهشي دانشكده را اولويتهاي تحقيقاتي، سپس از قسمت طرحرا از ليست مديريت دانشكده انتخاب كرده

. مالحظه نمايند

ع و در ضمن موضوعات زير از طرف اين گروه به و در راستاي برنامه هاي بهداشتي كشور نوان اولويت هاي پژوهشي

و رسالت اين رشته در سال  : مورد عنايت قرار گرفته است1391اهداف توسعه هزاره

با.1 و پيامدهاي مراقبت آن رويكرد تكاملي

 دانادر بخش هاي ويژه نوز كيفيت مراقبت هاي پرستاري.2

در.3 و استرس  نوزادان مديريت درد

 مراقبت هاي ويژه نوزادان آموزشي پرستاري نظام.4

 نوزادان در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان تغذيه.5

 پرخطر مراقبت هاي پرستاري از نوزادان.6
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 دانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزاداندانشجويان كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان مراحل پژوهشيمراحل پژوهشي فرايندفرايندشرح شرح

مـدير گـروه ضـمن. اين كار الزم است با مدير گروه مشـورت نماييـد براي. استاد راهنماي مورد نظر خود را انتخاب كنيد-1

معرفي همكاراني كه در زمان مراجعه شما، ظرفيت خالي براي پذيرش دانشجو دارند، به شما در انتخاب اسـتاد راهنمـايي 

راهنمـا توسـط پيشـنهاد اسـتاد. كه بتواند بيشترين كمك را در زمينه موضوع مورد پژوهش به شما بكند، ياري مي دهد

. دانشجو در فرم مربوطه به شوراي تحصيالت تكميلي تحويل داده مي شود

را عنواندانشجو-2 و فرضيه هاي پژوهش، تعاريف واژه پيشنهادي خود و ويژه، سئواالت به همراه با بيان مسئله، اهداف كلي

و منابع اصلي در قالب  به 2000ها، روش كار در. تحويل مـي دهـد) دكتر حميد پيروي آقاي( منتور پژوهشي گروه كلمه

اين مرحله، وي ضمن مروري اجمالي بر عنوان پيشنهادي، راهنمايي هاي الزم را دربـاره مسـائل كلـي كـه بايـد در ايـن

 09125160897براي هماهنگي در اين زمينه مي توانيد بـا شـماره. مرحله مورد توجه شما قرار بگيرند، صورت مي دهد

و انجـام اصـالحات. روزهاي كاري، ساعات اداري تماس بگيريددر 61054404يا پس از آماده شدن مجموعه پيشنهادي

دانشجو مـي بايـد. مقدماتي، مجموعه پيشنهادي امضا شده توسط مسئول پژوهشي گروه تحويل مدير گروه داده مي شود

دانشجو موظف مـي باشـد كـه خالصـه. نمايد سه مقاله اصلي مرتبط با موضوع را همراه با طرح مسئله به مدير گروه ارائه

و تحويل اعضا دهد . موضوع را به تعداد اعضا گروه تكثير نموده

و دفاع مي شود-3 پيشنهادات اعضا براي دفاع اصـلي. در اين مرحله بيان مسئله در جلسه پژوهشي گروه با حضور اعضا ارائه

اين جلسـه. ايي اساتيد راهنما مورد عنايت قرار مي گيرددر جلسه شوراي پژوهشي گروه مشترك توسط دانشجو با راهنم

. پيش دفاع براي كمك به دانشجو در جهت ارائه مناسب تر نهايي موضوع مي باشد

و تأييد موضوع توسط متنور پژوهشي به مدير گروه ارائـه مـي شـود تـا پـس از تأييـد بـراي ارائـه-4 پس از بازنگري مجدد

.دددرشوراي پژوهشي مشترك ارسال گر

) خانم دكتر جـوالئي(دانشجو مي بايد موضوع را براي طرح در شوراي پژوهشي به مسئول شوراي پژوهشي گروه مشترك-5

اين كار مي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه هفته. دفتر گروه مديريت تحويل مي دهيد1در ساختمان شماره

ايشان پس از بررسي كليات عنوان پيشنهادي، وقت بررسـي پيشـنهاد. قبل از برگزاري شوراي پژوهش گروه صورت گيرد

و بر روي صفحه اول مطالب قيد مـي نماينـد  دانشـجو موظـف اسـت. عنوان در شوراي پژوهشي گروه را تعيين مي كنند

و به منشي مربوطه در طبقه دوم ساختمان شماره  . تحويل دهد) خانم شعباني(1هفت نسخه تكثير كند

و دانشجو در شوراي پژوهشي مشترك مطرح مي شودعنوان پيش-6 دانشـجو فرصـت دارد كـه. نهادي با حضور استاد راهنما

را10در مدت  و روش كـار دقيقه ضمن بيان مسئله مورد پژوهش، هدف كلي خود از انجام پژوهش، متغيرهاي پـژوهش

در. عنوان پيشنهادي مي پردازندپس از ارئه دانشجو، اعضاي شورا به طرح نظرات خود پيرامون. معرفي كند مـواردي كـه

اين مرحله مورد توجه اعضاي شورا قرار مي گيرد شامل ارتباط موضوع پژوهش با رشته دانشـجو، اهميـت موضـوع مـورد 

و بودجه،  پژوهش در رشته، قابل پژوهش بودن موضوع پيشنهادي، عملي بودن انجام پژوهش با توجه به محدوديت زماني
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و در صورت لزوم استاد محترم راهنما به پرسش هاي. دانشجو به موضوع پيشنهادي استو عالقه مندي دانشجو مي بايد

. در نهايت، شورا در همان جلسه نظر خود را درباره عنوان پيشنهادي ارائه مي دهـد. اعضاي گروه در موارد فوق پاسخ دهد

، بدين معني كـه صـورت جلسـه پـذيرش كليـات عنـوان در اين مرحله ممكن است كليات عنوان مورد پذيرش قرار گيرد

اگر كليات عنوان مورد پذيرش شوراي پژوهشي گـروه. پيشنهادي توسط مدير گروه به تحصيالت تكميلي ارسال مي شود

ب به عالوه ممكن است به دليل اشكاالتي يكي از اعضا گروه به عنـوان داور انتخـا. قرار نگيرد، بايد از مرحله دو اقدام كنيد

فـرم مربـوط بـه نظـرات. شود كه پس از اعمال تغييرات درخواستي توسط گروه مرور موضوع توسط اين فرد صورت گيرد

. اعضا كميته به دانشجو جهت اطالع از مسائل مطرح شده نيز داده مي شود

مـ-7 و در صورت پذيرش ثبت در.ي گـردد عنوان پيشنهادي دانشجو در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مطرح مي شود

. در اين جلسه نيازي به حضور دانشجو نمي باشد. غير اين صورت، بايد از مرحله دو اقدام كنيد

كه. نتيجه تصميم شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده به استاد راهنما ابالغ مي شود-8 بر اين اساس، دانشجو مجاز مي شود

و مشاور نسبت به تهي ه پروپوزال در قالب توصـيه شـده توسـط شـوراي تحصـيالت تحت راهنمايي مستقيم استاد راهنما

.فرم هاي مربوطه بر روي سايت دانشكده قابل دسترسي مي باشد. تكميلي اقدام نماييد

به-9 در. تحويل مـي دهـد) آقاي دكتر پيروي( منتور پژوهشي گروه دانشجو پس از آماده نمودن پروپوزال يشنهادي خود را

اجمالي بر عنوان پيشنهادي، راهنمايي هاي الزم را درباره مسائل كلـي كـه بايـد در ايـن اين مرحله، ايشان ضمن مروري

و انجـام اصـالحات. مرحله مورد توجه دانشجو قرار بگيرد را صورت مي دهند پـس از آمـاده شـدن مجموعـه پيشـنهادي

.مقدماتي، مجموعه پيشنهادي تأييد شده براي مدير گروه ارسال مي گردد

و در جلسه اي بـا مـديريت دانشجو موظف-10 و به تعداد هشت عدد تكثير نموده است خالصه اي از پروپوزال خود را تهيه

و از موضوع دفاع نمايد و اعضا ارائه و تأييـد مجـدد. مسئول پژوهشي گروه پس از اصالح مطالب مطـرح شـده در جلسـه

. در جلسه كميته پژوهشي مشترك آماده شود توسط متنور پژوهشي، از سوي مدير گروه امضا شده تا براي دفاع نهايي

پروپوزال امضا شده توسط مدير گروه توسط دانشجو مي بايـد بـراي طـرح در شـوراي پژوهشـي بـه مسـئول شـوراي-11

اين كار بايد حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشـنبه هفتـه. تحويل داده شود) خانم دكتر جوالئي(پژوهشي گروه مشترك 

ش ايشـان پـس از بررسـي كليـات پروپـوزال پيشـنهادي، زمـان بررسـي. وراي پژوهش گروه صورت گيردقبل از برگزاري

و بر روي صفحه اول پروپوزال قيد مي كنـد  دانشـجو موظـف. پيشنهاد عنوان در شوراي پژوهشي گروه را تعيين مي كند

و به منشي  . تحويل دهد) خانم شعباني(است هفت نسخه از پروپوزال تكثير كند

و دانشجو در شوراي پژوهشي مطرح مي شودپر-12 دانشجو فرصت داريد در مدت. وپوزال پيشنهادي با حضور استاد راهنما

و فرضيه هـا، تعـاريف 15 دقيقه ضمن بيان مسئله مورد پژوهش، هدف كلي خود از انجام پژوهش، اهداف ويژه، سئواالت

و رو و عملي را شرح دهد، چارچوب پژوهش را مشخص كند پـس از ارائـه مطلـب،.ش كار را به تفصيل شرح دهـد نظري

به. اعضاي شورا به طرح نظرات خود پيرامون عنوان پيشنهادي مي پردازند و در صورت لزوم، استاد محترم راهنما دانشجو

در نهايـت، شـورا در همـان جلسـه نظـر خـود را دربـاره عنـوان. پرسش هاي اعضاي گروه در موارد فوق پاسخ مي دهند
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در اين مرحله ممكن است پروپوزال مورد پذيرش قرار گيـرد، بـدين معنـي كـه صـورت جلسـه. هادي ارائه مي دهدپيشن

در حالت ديگر، اصـالحات پيشـنهادي بـه. پذيرش پروپوزال توسط مدير گروه به دفتر تحصيالت تكميلي ارسال مي شود

و وي آنها را اعمال مي كند ا. دانشجو ابالغ مي شود صالحات انجام شده بر عهده يكـي از اعضـاي گـروه ممكن است چك

.شورا گذاشته شود يا در صورت جزئي بودن اصالحات، تاييد استاد راهنما مبني بر اعمال اصالحات كفايت مي كند

در صورتي كه بودجه پيشنهادي شـما. طرح پروپوزال در شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي دانشكده به دو صورت است-13

و اسـتاد راهنمـا در شـوراي پژوهشـي 1500000هش كمتر از براي انجام پژو تومان باشد، پروپوزال بدون حضور دانشجو

و صورت جلسه مي شود از. گزارش تومـان باشـد، پروپـوزال 1500000اگر بودجه پيشنهادي براي انجام پژوهش بيشـتر

و دفاع شود و استاد راهنما در شوراي پژوهشي گزارش .بايد با حضور دانشجو

و-14 و مامـايي در حال حاضر براي گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان دو استاد راهنما از گروه مربوطه در دانشكده پرسـتاري

و دوم بسـتگي بـه. استاد ديگري از گروه نوزادان دانشگاه مورد نظر مي باشد و تأخير به عنوان اسـتاد راهنمـاي اول تقدم

و موافقت تي براي اطالع از اسامي اعضا گروه نوزادان واجد شـرايط.م پژوهشي مربوطه داردنظر دانشجو نحوه ارائه موضوع

اساتيد راهنما مـي بايـد از اعضـا هيئـت علمـي ايـن.و مجرب در موضوع مربوطه مي توانيد به مدير گروه مراجعه نماييد

.دانشگاه باشند

بر اسـتاد راهنمـاي مشـاور آمـار انتخـاب اسـتاد عالوه. استاد مشاور مي تواند بر اساس نظر استاد راهنما انتخاب شود-15

و وابستگي به موضوع مي باشد .مشاور ديگر بر حسب نياز

مي-16 و معرفي تيم پژوهشي به صورت همزمان به شوراي تحصيالت تكميلي پس از تأييد مدير گروه ميسر امكان انتخاب

.باشد

و يـا.ددر انتخاب موضوع به اولويت هاي گروه توجه نماييتوجه نماييد-17 اين اولويت ها را مي توانيد از مدير گـروه

. منتور پژوهشي گروه دريافت كنيد

بر اساي مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي هر زمـان. اطمينان از تكراري نبودن موضوع بر عهده دانشجو مي باشد-18

و لـذا جسـتجو. كه از تكراري بودن موضوع اطمينان حاصل شود، پروپوزال مربوطه حـذف مـي شـود  ي كامـل

. اطمنيان از اين موضوع قبل از شروع كار اصولي است

و مشاور به ارائه مناسب تر پژوهش مرتبط با پايان نامه كمك مي نمايد-19 و هماهنگي با اساتيد راهنما . تعامل

و دفاع از موضوع پايان نامه اقدام نمايد-20 مي. دانشجو موظف است تا پايان ترم دوم نسبت به انتخاب بايد قبـل در ضمن

و ثبت پروپوزال اقدام كرده باشد براي دفاع نهايي از پايان نامه بايستي شش ماه از زمـان. از اتمام ترم سوم نسبت به دفاع

. دفاع از پروپوزال گذشته باشد
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 خالصه نماي روند ارائه پروپوزال پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادانخالصه نماي روند ارائه پروپوزال پايان نامه در گروه مراقبت هاي ويژه نوزادان

 گروهتوجه به اولويت هاي-1

و انتخاب موضوع-2  جستجوي منابع

و مدير گروه-3  مشورت با مسئول پژوهشي

 انتخاب استاد راهنما-4

و تصويب مدير گروه-5  ارائه

 ارسال به شوراي تحصيالت تكميلي-6

 طرح موضوع با استاد راهنما-7

و تأييديه مسئول پژوهشي گروه-8  ارائه

 برگزاري جلسه پيش دفاع در گروه-9

و ارسا-10 ل به شوراي پژوهشي مشتركتصويب مدير گروه

و دفاع در شوراي گروه-11  طرح

 ارسال به شوراي تحصيالت تكميلي-12
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 ركيب داوران جلسات دفاع نهايي ركيب داوران جلسات دفاع نهاييتت

:تركيب جلسات دفاع نهايي دانشجويان كارشناسي ارشد به صورت زير خواهد بود

ت2د راهنما، اساتيد مشاور،تيساا" و و نماينده شورايأنفر ناظر به پيشنهاد گروه ييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

."تحصيالت تكميلي دانشكده 

مدير گروه نسبت به تشكيل شوراي پژوهشي گروه جهت معرفي ناظرين اقدام نموده وحضور نماينده شوراي تحصيالت

پ .ژوهشي گروه الزامي استتكميلي در جلسات شوراي

 نامة كارشناسي ارشد نامة كارشناسي ارشد راهنماي ساختار پايانراهنماي ساختار پايان
توانند بعد از مراجعه به منوي اصلي دانشگاه، به دانشجويان گرامي جهت اطالع از دستورالعمل ساختار پايان نامة خود مي

و سپس  و راهنمايهدانشكد"اهم مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي"هگزينپيوند تحصيالت تكميلي مراجعه را انتخاب

.خود را مطالعه نمايندهساختار نگارش پايان نام
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و پروپوزال پايان نامه و پروپوزال پايان نامهفرايند تأييد فرايند تأييد
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 تذكرات مهمتذكرات مهم

 بودن از خالي آموزشي معاونت حوزه/مدير گروهبه مراجعهبا عنوان تدويناز قبل دانشجويان شودمي توصيه-1
.نمايند حاصلناطمينا راهنما استاد هاي نامه پايان ظرفيت

.برسد مربوطه راهنماي اساتيد/استاد امضايبه بايستمي نهايي پروپوزالو عنوان-2
 الكترونيك فايلبا شده همراه تايپ صورتبهرا)پروپوزالو عنوان(نامه پايان پيشنهادي طرح موظفند دانشجويان-3

.نمايند تحويل
.است الزامي پروپوزال ارائه عنوان فرمبا همراه طرح متدولوژيياو عنوانبا متناسبو مرتبط مقالهسه حداقل ارائه-4
را كارشناسي هاينامه پايانبا مرتبط عناوين بررسي جلسه صورت است موظف گروه-5 – موافقت( صورتهردر ارشد

.نمايد ارسال پژوهشيو معاونت دانشكده تكميلي تحصيالت دفتربه)اصالحاتياو موافقت عدم
و بررسيدر مشاركت جهت گروهها ساير افراداز تواندمي گروه مديرازني صورتدر-6  عملبه دعوت پروپوزال عنوان

.آورد
 استاد نظر رابا نامه خود پايان عنوان سوم نيمسال شروعاز قبلو اول نيمسال پايانازپس است موظفدانشجو-7

.ندبرسا دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي تصويببهو مشخص راهنما
 ساير مواردساير موارد

. است ممنوع پيوستهنا ارشد كارشناسي دورهدر جابجاييو رشته تغييرو انتقال

.نمايد تجاوز دوره آموزشي واحدهاي نصفاز نبايد دانشگاهيكدر ميهمان دانشجوي درسي واحدهاي تعداد

 براي دانشجو تحصيلاز غيرلياشتغا هرگونه بنابراين باشدمي وقت تمام ناپيوسته ارشد كارشناسي مقطعدر تحصيل

 است ممنوع

 دانشجو تابع است بديهي.است مربوطه آموزشي گروه عهدهبه دانشجو وقت تمام حضور كنترلو نظارت مسئوليت

. باشدمي دانشگاه غيابو حضور اداري مقرراتو قوانين

اينو نمايند استفاده مرخصي ماهيكاز سال طولدر توانندمي ناپيوسته ارشد كارشناسي دوره دانشجويان كليه

 غير ايندر.باشد كمتر14از نبايد دوره پاياندر دانشجو نمراتكل ميانگين. باشدنمي شدن ذخيره قابل مرخصي

.شودمي محروم ارشد كارشناسي مدرك دريافتاز صورت

 نكته مهمنكته مهم

و غياب آنها مراقبت هاي ويژه نوزا ناپيوسته ارشد كارشناسي دورهمحترم دانشجويان دان توجه نمايند كه نحوه حضور

به. دقيقاٌ در ارزيابي آنها منظور مي گردد عدم حضور مي تواند منجري است كه در صورت نحودر ضمن چيدمان دروس

و عقب افتادگي تحصيلي گردد . به عدم انطباق با واحدهاي ارائه شده در ترم هاي بعدي

 قابل توجه دانشجويان گراميقابل توجه دانشجويان گرامي

 دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران روزآمد كردن اطالعات سايتروزآمد كردن اطالعات سايتجهت جهت لطفاً لطفاً
http://fnm.tums.ac.irنماييدنماييد بازبينيبازبيني مرتباًمرتباًرا را..
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و مقررات آموزشي در واحدهاي كارآموزي و مقررات آموزشي در واحدهاي كارآموزيقوانين  قوانين

موارد تأخير در ارزيابي دانشجو.باشدمي12الي7ت از ساع هاي مراقبت ويژه نوزادان ساعت كارآموزي در بخش.1

.منظور مي گردد

و تميز استفاده از يونيفرم.2 س(مطابق مقررات دانشكده مرتب و شلوار و روپوش اي براي خانمرمهوروپوش، مقنعه ها

س و شلوار و جلو بستمشخصات اتيكتنصب،)براي آقايان تيره/ايرمهوسفيد ياه، كفش ساده ايرمهوسمشكي

و زيورآالت تيره همراه با جوراب و عدم استفاده از شلوار جين

اس.3  تفاده از تلفن همراه در بخشعدم

و كنترل عفونت، كوتاه نگه.4 هاداشتن ناخنرعايت بهداشت، پاكيزگي، سالمت فردي

و: خروج از بخش يا بيمارستان تحت عناويني مانند.5 فقط با كسب مجوز ...پيگيري امور اداري، شركت در جلسه

.ميسر مي باشد از استاد مربوطه

يك در حضور دانشجو.6 و ساعات غيبت دانشجو در اين دروس از تمام جلسات مربوط به كارآموزي الزامي است

كه.و قبل از پايان ترم مي بايد جبران گردد دهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز نمايد متذكر مي شود

مي نهايي ابيغيبت در ارزي ميزان .شوددانشجو منظور

و.7 و اينترنت در طول كارآموزي فقط با نظر مربي ... اختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از كتابخانه

و صرفاً اين استفاده بايستي در ارتباط با موضوع كارآموزي باشد .مربوطه امكان پذير است

و شئونات اسالمي در برخو.8 و كادر رعايت اصول اخالقي  درماني-آموزشيرد با مددجويان، همراهان، همكاران

و منزلت حرفه.9 و استاد حفظ رازداري، كرامت انساني، اي،رعايت شأن -، عدم زيانو گروه مراقبتي احترام به مربي

 رساني

و بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان حاكم بر رعايت قوانين.10 و ديگر بخش هاي كارآموزيمراكز درماني

و مسئوليتهبهين انجام.11 و گروه مراقبتيهاوظايف و تعامل با همكاران ي محوله

و تكميل كارت.12 و دريافت و انجام اقدامات الزم مرتبط با بهداشتي كنترل عفونت قبل از ورود به واكسيناسيون

 واحدهاي كارآموزي

و.13 در اطالع به مربي در صورت ابتال به هر گونه بيماري عفوني خصوصاٌ مشكالت تنفسي گوارشي قبل از حضور

و اطمينان از عدم وجود مشكلي در اين خصوص براي بيماران   بخش مراقبت ويژه نوزادان
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 هاي ويژه نوزادان هاي ويژه نوزادان دانشجويان گروه مراقبتدانشجويان گروه مراقبت موظفموظف كارگاه هاي آموزشيكارگاه هاي آموزشي

تغذيه با شير برنامه مصوب موظف به شركت در كارگاه هاي آموزشي احيا نوزاد، ترويج بر اساس اين رشته دانشجويان

و  . مي باشند كه مي بايد گواهي شركت را در كارپوشه خود قرار دهند) KMC(مراقبت مادرانه آغوشي مادر

برنامه هاي آموزشي ديگري از طرف گروه براي ارتقا توانمندي دانشجويان در رابطه با اين حيطه مي تواند برگزار شود كه

. از طرف گروه اطالع رساني مي شود

ع و جستجو در فضاي مجازي را داشته باشد كه در اين جهت نيز به الوه دانشجو مي بايد توانمندي جهت كار با رايانه

. برنامه هايي براي توانمندسازي دانشجويان در طي دوره صورت مي گيرد

 هاي ويژه نوزادان هاي ويژه نوزادان ارزشيابي دانشجويان گروه مراقبتارزشيابي دانشجويان گروه مراقبت

ويدرس ارزشيابي دانشجويان بر اساس طرح::طرح درسطرح درس از كه با توجه به اهداف آموزشي واحد مورد نظر تنظيم شده

.خواهد گرفت صورتد،وشمي در اختيار دانشجويان گذاشته مدرسين گروه طرف

ارزيابي آزمون آسكي از طريق ميزان توانمندي باليني دانشجويانبررسي پايان هر دوره در):):OOSSCCEE((آزمون آسكي آزمون آسكي

.خواهد شد

ذاشتهگ دانشجويانعدد الگ بوك در اختياريك ورود به بالين بدودر):):LLooggbbooookk((رد روزانه رد روزانه دفترچه ثبت عملكدفترچه ثبت عملك

و دانشجويان موظف مي وخواهد شد به شكل باشند تا پايان دوره تمامي فعاليت هاي آموزشي خود را طبق دستورالعمل

.مستمر در آن ثبت نمايند

ه مراهه به::))PPoorrttffoolliioo((كارپوشهكارپوشه الگكهر دانشجو يك پورت فوليو در نظر گرفته شده استالگ بوك، براي عالوه بر

از قبيل گواهي شودميبا اهداف آموزشي كه توسط دانشجو انجام هاي آموزشي مرتبط بوك تكميل شده، ساير فعاليت

دارد، شركت هاي تحقيقاتي كه دانشجو در آن هاي ارائه شده، طرحهاي آموزشي، سخنرانيهاي مربوط به شركت در دوره

،ژورنال كالب ها، بازديدهاهاي دانشجويي شامل گزارشو همچنين گزارش هاي ارزشيابي دانشجومقاالت چاپ شده، فرم

مي...و بازرسي ها .گيرددر آن قرار

JJoouurrnnaallببجلسات ژورنال كالجلسات ژورنال كال cclluubb::،و مشاركت دانشجو در جلسات ژورنال كالب توسط اساتيد حضور فعاليت

و  شدارزيابي و در فرم.ثبت خواهد نحوه ارائه مقاله در اين جلسات توسط شركت كنندگان مورد ارزيابي قرار مي گيرد

 . . مربوطه وارد مي شود
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و رعايت شئونات حرفه اي در طي اين دوره دقيقاٌ مورد ارزيابي از سوي::درجهدرجه 360360ارزيابي ارزيابي نحوه حضور، تعامل، رفتار

و مربيان باليني، ديگر دا و پرستاران باليني بخش اساتيد . مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتبر اساس فرم مربوطه نشجويان

CCaarree((ارائه طرح مراقبتي ارائه طرح مراقبتي ppllaann((::بر اساس الگ بوك دانشجو موظف به ارائه يك طرح مراقبتي در ترم هاي دوم تا

. چهارم مي باشد كه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت

مشخص مي شود كه در ارزيابي نهايي منظور دانشجو نظر در طرح درس تكاليفي براي بر حسب واحد مورد:: تكاليفتكاليف

. مي گردد

به بيماران دانشجوو ارائه مراقبتو مشاركت، تعاملفعاليتنحوه در طي حضور در بخش هاي باليني،:: كارآموزيكارآموزي

شدو مربيان به صورت مستمر توسط اساتيد و ثبت خواهد .ارزيابي

با توجه به رويكرد باليني، در ابتداي حضور در عرصه هاي باليني از دانشجويان::باليني در بدو ورود به عرصهباليني در بدو ورود به عرصهارزيابي ارزيابي

و عملي در اين جهت صورت خواهد گرفت كه در صورت  عدم تحقق حداقل مورد نياز دانشجو براي ارزيابي نظري

به گذرانيدن دوره اي به صورت پيش  م بخش هاي باليني نياز به.ي شودمعرفي اين مسئله مي تواند توسط دانشجو

و بدون شركت در امتحان نيز صورت گيرد توصيه مي شود كه دانشجويان.صورت خودارزيابي با اعالم نياز به اين دوره

. حتماٌ به فعاليت در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان پرداخته تا در ارزيابي عملي مشكلي براي آنها پيش نيايد

 نوزاداننوزادانهههاي ويژهاي ويژگروه مراقبتگروه مراقبتبهداشتي دانشجويان بهداشتي دانشجويان شناسنامهشناسنامه
و نيز نوزادان، نياز استا توجه به اهميت سالمت دانشجب  بهداشتي دانشجويان شناسنامه بالين، قبل از ورود به عرصهويان

و اطمينان ودهخود را تكميل نم ذ. پا به عرصة بالين گذارند سالمتي خود از وضعيتو پس از آگاهي كر است الزم به

و  .دريافت گرددشناسنامه تكميل شده بايستي توسط سركار خانم دانشور ارزيابي
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نوزاداننوزادانهههاي ويژهاي ويژگروه مراقبتگروه مراقبت هاي آموزشي بالينيهاي آموزشي باليني پايگاهپايگاهست ست فهرفهر

و اهداف آموزشي كارآموزي در مراكز زير زير نظر مربيان باليني صورت خواهد گرفت يك. بر اساس برنامه در هر مركز

و يك نفر از گروه پرستاري به عنوان فوكال پوينت آن مركز با مجموعه گروهنفر از گروه  مراقبت هاي آموزشي پزشكي

.اسامي اين افراد به اطالع دانشجويان رسانيده مي شود. ويژه نوزادان دانشكده همكاري خواهند كرد

 مركز طبي كودكانمركز طبي كودكانبيمارستان بيمارستان..11

 بيمارستان مركز طبي كودكان، جنب بيمارستان امام خميني،قريبخيابان دكتر محمد،انتهاي بلوار كشاورز: آدرس

 NICU :66917648تلفن بخش 66920981-3: تلفن بيمارستان

))عجعج((بيمارستان وليعصربيمارستان وليعصر..22

 بيمارستان وليعصر- مجتمع بيمارستاني امام خميني- انتهاي بلوار كشاورز-ميدان وليعصر: آدرس

 NICU :9-61192358تلفن بخش61190:تلفن بيمارستان

))عع((علي اصغرعلي اصغرحضرت حضرت بيمارستان كودكان بيمارستان كودكان..33

)ع(بيمارستان حضرت علي اصغر-)ظفر سابق(خيابان وحيدي دستگردي-بزرگراه مدرس- تهران: آدرس

 NICU :6-23046215تلفن بخش 22222041-5:تلفن بيمارستان

 آرشآرشجامع بانوان جامع بانوان بيمارستان بيمارستان..44

 شهيد عبدالمجيد 162نبش كوچه 126بزرگراه رسالت خيابان شهيد باغدارنيا جنب كالنتري: آدرس

 NICU :77887737بخش تلفن 77883284-7:بيمارستان تلفن

))ميرزا كوچك خان سابقميرزا كوچك خان سابق(( زنانزنانجامع جامع بيمارستان بيمارستان..55

 نبش كوچه چهارم-شهري باالتر از سازمان زمين-استاد نجات اللهي شمالي خيابان كريمخان زندانتهاي خيابان

 293و233داخلي:NICUبخش تلفن 88897761-4:تلفن بيمارستان



43 

 كالس هاي درسكالس هاي درس
و يا در يكي از مراكز درماني  بر حسب برنامه محل برگزاري كالس هاي درس مي تواند يكي از كالس هاي دانشكده

در.باشد)ع(و يا علي اصغر)عج(وليعصر مركز طبي كودكان، آموزشي شامل به صورت حاص ممكن است برنامه آموزشي

.ديگر مراكز برگزار گردد كه در طرح درس به آنها اشاره مي شود

 پاويونپاويون
س،2شماره بيمارستان مركز طبي كودكان، ساختمان در حال حاضر در مت راست، پاويون طبقه پنجم، اولين راهروي

عالوه بر اين كالس. به همراه كالس درس اختصاص يافته استدانشجويان كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه نوزادان 

و محلي به عنوان رختكن با كمد براي دانشجويان نيز وجود دارد . در اين محل دستيابي به اينترنت نيز ميسر است. درس

. گر مراكز در حال انجام مي باشدتالش در جهت اختصاص پاويون در دي

 كتابخانهكتابخانه
نيز كتابخانه كوچكي با كتب مورد نياز مركز طبي كودكان عالوه بر كتابخانه دانشكده در حال حاضر در پاويون

و پاويون خانم نايب لويي مي باشند .دانشجويان اين رشته طراحي شده است كه مسئول كتابخانه
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ت هاي ويژه نوزادانت هاي ويژه نوزادانگروه آموزشي مراقبگروه آموزشي مراقباعضا اعضاتتمشخصامشخصا

و نام خانوادگي و تلفن آدرس رايانامه درجه علمي سمت ارتباط با گروه نام

 دكتر مليحه كديورخانم

مدير گروهعضو پيوسته
 دانشيار

 عضو هيئت علمي

kadivarm@sina.tums.ac.ir نوزادان فوق تخصص
kadivar@gmail.com

6١٠9::٠٢١-٢٩ 
٠٩١٢١٠١٠٣6: 

 خانم زهرا دانشور عامري

گروهقائم مقام مديرعضو پيوسته
 عضو هيئت علمي

كارشناس ارشد آموزش پرستاري
 كودكانگرايش 

daneshvz@tums.ac.ir
6١٠9::٠٢١-٣٠ 

٠٩١٢6٠١٨٨٧١ 

 دكتر ژيال ميرالشاريخانم

مسئول آموزشيعضو پيوسته
 استاديارگروه

 عضو هيئت علمي

 پرستاريآموزش دكتري
كارشناس ارشد آموزش پرستاري

 گرايش كودكان

ashari@yahoo.comjmirl
6١٠9::٠٢١-٢٨ 

٠٩١٢٢٢9٨٢٩: 

 خانم هلن درگاهي

 دانشجوي دكتري آموزش پزشكيكارشناس آموزشيعضو پيوسته
 كارشناس ارشد آموزش پزشكي
 كارشناس ارشد آموزش پرستاري

helen.dargahi@yahoo.com
6١٠9::٠٢١-٣١ 

٠٩١٢:٨٠١:٩٠ 

 خانم الهه نيك زينت متين

كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژهكارشناس آموزشيعضو پيوسته
 نوزادان

atin_elahe@yahoo.comm
6١٠9::٠٢١-٣١ 

٠٩١٢٢٧٩٢9٨٢ 

 دكتر حميد پيرويآقاي

 پژوهشي گروهسئولمعضو وابسته
 نشياردا

 عضو هيئت علمي

 دكتري آموزش پرستاري
كارشناس ارشد آموزش پرستاري

 جراحي-گرايش داخلي

hamidpeyravi@yahoo.com
6١٠9::٠٢١-:٠ 

٠٩١٢9١6٠٨٩٧ 

دكترخانم
 نعيمه سيدفاطمي

دانشيارعضو وابسته
 عضو هيئت علمي

 تاريدكتري آموزش پرس
كارشناس ارشد آموزش پرستاري

 گرايش روان پرستاري

n-seyedfatemi@tums.ac.ir
6١٠9:٠٢١-:٣٠ 

٠٩١٢٢٩٧٩٩٢٨ 

مربيعضو وابستهخانم سارا جان محمدي
 عضو هيئت علمي

 پرستاريآموزش كارشناس ارشد
 بهداشت جامعه

janmohammadi@Tums.ac.ir-s
6١٠9::٠٢١-٠٧ 

٠٩١٢٢٧6٣9٧٢ 
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. به صورت مستقل مشغول فعاليت شده است 1389مراقبت هاي ويژه نوزادان از سال الزم به ذكر است كه گروه آموزشي

افرادي كه به شكل پاره وقت با گروه همكاريوعضو پيوستهددارن فعاليتكه تمام وقت در گروه افراديدر اين گروه

.باشندميعضو وابسته دارند

FFooccaall))آموزشيآموزشي مربيانمربيان ppooiinnttss))آ پايگاهپايگاهدر در ستقر ستقرمم آهاي  موزشي بالينيموزشي بالينيهاي

 خانم گلدوست، خانم هاشمي خانم گلدوست، خانم هاشمي : : بيمارستان مركز طبي كودكانبيمارستان مركز طبي كودكان--11

 خانم آرياملو، خانم آبرونخانم آرياملو، خانم آبرونخانم دكتر الهه اميني، خانم دكتر الهه اميني،::))عجعج((بيمارستان وليعصربيمارستان وليعصر--22

 خانم تترپورخانم تترپورخانم دكتر نسترن خسروي، خانم دكتر نسترن خسروي،::))عع((بيمارستان كودكان حضرت علي اصغربيمارستان كودكان حضرت علي اصغر--33

ج--44 جبيمارستان  دكتر شاهين نريماندكتر شاهين نريمان::::آرشآرش بانوانبانوانمع معاابيمارستان

 خانم دكتر ويسي زادهخانم دكتر ويسي زاده::جامع زنانجامع زنانرستان رستان بيمابيما--55

مربيعضو وابستهخانم زهرا احمدي
 عضو هيئت علمي

آموزشكارشناس ارشد
 بهداشت جامعهپرستاري

ahmadi@tums.ac.ir-z
61054407-021 

09193230471

 021-61054408 ديپلم منشي گروه عضو پيوسته خانم ليلي رحمتي

كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژهگروهمربي بالينيخانم الهه نايب لويي
نوزادان

nayebloi.nicu@gmail.com
٠٩١٢٨٠9٢٧:٠ 

ناس ارشد مراقبت هاي ويژه كارشمربي باليني گروهخانم سميه رستملي
نوزادان

09125169546

كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژهمربي باليني گروهخانم ام البنين رحيمي
نوزادان

09199363616

كارشناس ارشد مراقبت دانشجويمربي باليني گروهخانم سرور سهرابي
هاي ويژه نوزادان

09359606916
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و نحوه نحوه و اطالع رساني با گروه با گروه ارتباطارتباطاطالع رساني

، از طريق پستاعالوه بر آدرس شخصي اعض. بيشتر صورت مي گيرد) e-mail(اطالع رساني در گروه از طريق رايانامه

در مواردي نيز اين. به دانشجويان اطالع رساني مي شودp@tums.ac.irnicunursinggrou الكترونيكي گروه

د باميدانشجويان براي مالقات حضوري. صورت خواهد گرفتانشجويان اطالعات از طريق نماينده قرار قبلي با توانند

و ديگر اعضا مراجعه نمايند در ضمن اين گروه داراي وب الگ نيز به آدرس. مدير گروه

http://blog.tums.ac.ir/nicunursingبه.شودمي باشد كه از فعاليت دانشجويان در اين زمينه نيز استقبال مي

و مدير گروه برگزار خواهد شد در پايان. عالوه به صورت مستمر جلساتي با دانشجويان براي طرح نظرات با حضور اعضا

و در برنامه ريزي هاي بعدي گروه مورد توجه خواهد هر ترم نيز نظرات دانشجويان بدون نام با فرم هاي ارزشيابي گرفته

. اطالعات ديگر نيز در رابطه با گروه بر روي سايت دانشكده قرار مي گيرد. گرفت

مسئولمسئول دانشجوياندانشجويان

..مسائل آموزشي دوره خود خواهند بودمسائل آموزشي دوره خود خواهند بود هاي مرتبط باهاي مرتبط بادار مسئوليتدار مسئوليتدر هر ورودي سه نفر از دانشجويان عهدهدر هر ورودي سه نفر از دانشجويان عهده

و مشكالت آموزشيهب::نماينده دانشجوياننماينده دانشجويان-1 و پيگيري مسائل عنوان رابط دانشجويان دوره معرفي شده

اين فرد مسئول ارتباط دانشجويان با گروه براي اطالع.دوره خود را بر عهده خواهد داشتدانشجويان هم

اس. رساني خواهد بود و معرفي دو نفر كه بيشترين رأي را آورده به گروه انتخاب نماينده بر اس رأي گيري

. صورت خواهد گرفت كه از ميان آنها يك نفر رسماٌ بدين منظور معرفي مي شود

و برنامه زمان: : دانشجوي مسئول ژورنال كالبدانشجوي مسئول ژورنال كالب-2 بندي جلسات ژورنال كالب به اطالع رساني موضوعات

و دانشجويان بهو ارائه فرم هاي ارزي اساتيد و ارائه خالصه مقاالت ابي ژورنال كالب به همراه جمع آوري

.مسئول مربوطه در گروه را برعهده دارد

و دعوت از استادان مختلف پس از برنامه ريزي اوليه،::دانشجوي رابط اساتيددانشجوي رابط اساتيد-3 با توجه به حجم عناوين

و ادآوريي .و صورت خواهد گرفتتوسط اين دانشج هاي دانشجويان برگزاري كالس پيگيريبه اساتيد
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 هاي ويژه نوزادانهاي ويژه نوزاداندانشجويان گروه پرستاري مراقبتدانشجويان گروه پرستاري مراقبت منابع مورد استفادهمنابع مورد استفاده

كتب زير مي تواند در ارائه. صلي مي تواند كتب ديگري از طرف مدرسين پيشنهاد گردداحسب درس عالوه بر كتاب بر

. اطالعات بيشتر به دانشجو كمك نمايد

BBooookkss

ب اصليب اصليااكتكت

11-- VVeerrkkllaann MMTT,, WWaallddeenn MM.. CCoorree CCuurrrriiccuulluumm ffoorr NNeeoonnaattaall IInntteennssiivvee CCaarree NNuurrssiinngg..
44tthh EEdd,, SSaauunnddeerrss,, 22001100..

و اطالعات بيشتر كتب ساير  جهت مطالعه

2- Boxwell G. Neonatal Intensive Care Nursing. 2nd Ed. Glenys Connolly, 2010 
3- American Academy of Pediatrics and American Heart Association.Neonatal Resuscitation 

(NRP) Textbook - 6th Ed. AAP 2010 
4- MacDonald MG, Ramasethu J. Atlas of Procedures in Neonatology. 4th Ed, Lippincott 

Williams & Wilkins, 2007. 
5- Goldsmith JP, Karotkin E. Assisted Ventilation of the Neonate. 4th Ed, Saunders, 2009.

6- Young TE, Mangum B. Neofax. 33rd Ed, Thomson Reuters, 2011. 
7- Richard JM, Fanaroff AA, Walsh MC. Neonatal- Perinatal medicine: Diseases of the fetus 

and infants. 8th Ed, Mosby Elsevier, 2010. 
8- Hansen AR, Puder M. Manual of Neonatal Surgical Intensive Care. Pmph Usa, 2009 
9- Committee of Infectious Diseases and American Academy of Pediatrics. Red Book 2010 
10- Report of the Committee on Infectious Diseases. 29th Ed, AAP 2010 
11- Remington JC, Klein JO, Wilson CB, Baker CJ. Infectious Diseases of the Feturs and 

Newborn Infant. 6th Ed, Elsever 2006 
12- Polin RA, Fox WW, Abman SH. Fetal and Neonatal Physiology. V I & II. 3rd Ed, Saunders, 

2008 
13- Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Nursing Care of Infants and Children. 8th Ed, Mosby, 

2006 
ق، اداره بيماريهاي واگيرمركز مديريت بيماري-14 و راهنماي ايمن سازي مصوب هاي و قرنطينه، برنامه ابل پيشگيري با واكسن

و آموزش پزشكي، ويرايش هفتم،كميته كشوري ايمن سا  1388 زي، معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان

و به سفارشانجمن تغذيه با شير مادر ايران-15 ت وزارت معاونت سالم، مجموعه آموزشي تغذيه با شير مادر، با همكاري يونيسف

و آموزش پزشكي، انتشارات اميركبير،  1388بهداشت درمان

و شادي نوربخش- 16 ، تغذيه نوزاد نارس با شير مادر، نشر ويستا، انجمن بين المللي تغذيه با شير مادر، ترجمه مليحه كديور

1386 



48 

و همكاران، شير مادر، جلد-17  1383عات،، انتشارات اطال2و1استكنر ريچارد ج، ترجمه نيك نفس پدرام

و شادي نوربخش، مراقبت ماداران آغوشي-18 ك گالنت، ترجمه مليحه كديور و سوزان ،)مراقبت كانگرويي(سوزان لودينگ هو

 1387نشر ويستا،

آ كارلسن-19 و شادي نوربخش، كريستين  1386، نوزاد، انتشارات تيمورزاده اصول ثبات، ترجمه مليحه كديور

Journals

 پرستاري مجالت
1- Advances in Neonatal Care 
2- Journal of Neonatal Nursing 
3- Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 
4- Newborn and Infant Nursing Reviews 
5- Neonatal Network 
6- Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 
7- Journal of Advance Neonatal Nursing 
8- Journal Nurse Care Quality 
9- Journal of Clinical Nursing 
10- Nursing Administration Quarterly 

 مجالت جامع نوزادان
11- Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 
12- Clinics in Perinatology 
13- Seminars in Perinatology 
14- Archives of Disease in Childhood; Fetal and Neonatal Edition 

 
Links
http://www.nann.org
http://www.academyonline.org
http://www.coinnurses.org
http://www.nna.org.uk
http://www.academyonline.org
http://neonatalnetwork.com
http://www.awhonn.org/awhonn
http://neoreviews.aappublications.org

 قابل توجه دانشجويان گراميقابل توجه دانشجويان گرامي
و دفترچ و دفترچلطفاً منشور اخالقي دانشجويان ورود به بالين را كه پيوند آن در صفحة اول دانشكده پرستاري مامايي ورود به بالين را كه پيوند آن در صفحة اول دانشكده پرستاري ماماييههلطفاً منشور اخالقي دانشجويان

..مطالعه نماييدمطالعه نماييدنيز نيز شده را شده را قرار داده قرار دادهhttp://fnm.tums.ac.irدانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 
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 ساختار مديريت دانشكدهساختار مديريت دانشكده

و سازماني دانشكده ازساختار مديريتي تحصـيالت، مـدير معـاون آموزشـي مشاور رياست، دانشكده، ياستر: عبارت است

ـ مـالي تكميلي،  ـ فرهنگـي، معـاون اداري و برنامـه معاون پژوهشي، معاون دانشـجويي و ريـزي، مسـئول اداره آمـوزش

 هاي آموزشي گروه

 دكتري تخصصي پرستاري-دكتر محمدعلي چراغي:رئيس دانشكده

cheraghiali2000@yahoo.comوmcheraghi@tums.ac.ir:پست الكترونيك

 دكتري تخصصي بهداشت عمومي-دكتر سيده فاطمه اسكوئي: مشاور رئيس دانشكده

F_oskouie@yahoo.com: پست الكترونيك

، دفتر رياست، طبقه همكف1ره شماساختمان:محل كار

 66941668: نمابر 66933600:تلفن محل كار

)123داخلي(نقره فيروزه–محمديان زهرا:مسئول دفتر

 دكتري تخصصي آموزش پرستاري-دكتر شهرزاد غياثونديان: معاون آموزشي

shghiyas@yahoo.com: الكترونيك پست

فا:مشاور معاون آموزشي  دكتري تخصصي آموزش پرستاري-طميدكتر نعيمه سيد

nseyedfatemi@yahoo.com: الكترونيك پست

، دفتر معاونت آموزشي، طبقه همكف1شماره ساختمان:محل كار

 66420739:تلفن محل كار

 رئيسي فرحناز:مسئول دفتر

)126داخلي(: تلفن

آم- نصرآباديدكتر عليرضا نيكبخت:مدير تحصيالت تكميلي  وزش پرستاريدكتري تخصصي

nikbakht@sina.tums.ac.ir:پست الكترونيك

 تحصيالت تكميلي، طبقه همكف، دفتر1شماره ساختمان:محل كار

 61054123:تلفن محل كار

 مريم ناطقي-مهديه اميري:كارشناسان دفتر

 زهرا اسكندري:مسئول دفتر
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و ارتقاء سالمتدكتراي تخصصي– اعظم بحيراييدكتر:هشيمعاون پژو  آموزش

baheiraei@tums.ac.ir: پست الكترونيك

، دفتر معاونت پژوهشيف، طبقه همك1شماره ساختمان:محل كار

 66941669:تلفن محل كار

)131داخلي(ميرزا بابا شمسي–)116داخلي( مريم آبنوج:مسئول دفتر

و فرهنگي  شناسي پزشكي كارشناس ارشد ايمني- راستي آرزو:معاون دانشجويي

arasti@tums.ac.ir:پست الكترونيك

و فرهنگيمشاور معاون  پرستاري آموزش بهداشت جامعه ارشناسي ارشدك-زهرا احمدي:دانشجويي

و فرهنگي:محل كار )ITجنب مركز(2و1شماره بين ساختمان،دفتر معاونت دانشجويي

و نمابر محل كار  66926357:تلفن

 مهناز هوشنگي:مسئول دفتر

)185-184داخلي(:تلفن

و مالي ريكارشناس ارشد پرستا- عباس هوشمند بهابادي:معاون اداري

hooshmand@tums.ac.ir: پست الكترونيك

و مالي  كارشناسي ارشد آموزش پرستاري-فريدون خيري:مشاور معاون اداري

،، دفتر معاونت پشتيبانيطبقه اول،ساختمان اداري:محل كار

 66924252:تلفكس 66936968:تلفن محل كار

 فرح صفاوردي:مسئول دفتر

)221داخلي(:تلفن

 كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي–شيما سادات عطري:روابط عموميمدير

shima.atri@gmail.com:پست الكترونيك

و سازمانهاي مختلف:ها رئوس فعاليت و انعكاس اخبار، هماهنگ كننده دانشكده بانهادها  تهيه

 همكف، دفتر روابط عمومي، طبقه1شماره ساختمان:كار محل

 ليال صابر باغي:مسئول دفتر

) 300داخلي(:تلفن



51 

 دفتر وب سايت

 آسيه درويش: مسئول

adarvish@farabi.tums.ac.ir:پست الكترونيك

و اجرايي،:ها رئوس فعاليت و نظارت بر كليه امور وب سايت اعم از فني و نگهداري، بهبود كيفيتريزي برنامه مديريت

 روزرساني اطالعات سايتبه

30، اطاق شماره دوم طبقه،2شماره ساختمان دفتر وب سايت،: كار محل

)152داخلي(:تلفن

 شبكه كامپيوتر

 هاله ادب: مسئول

haleh.adab@gmail.com:پست الكترونيك

و نرم نظارت بر راهبري شبكه، امور سخت:ها رئوس فعاليت و نـرم افزاري كامپيوترهاي دانشك افزاري افزارهـاي جـانبي ده

 دانشكده

و شبكه،:كار محل  دوم طبقه،ييامامساختمان مركز كامپيوتر
)137داخلي(:تلفن

و ماماييمركز تحقيقات :مراقبت هاي پرستاري

در دانشكدهدر مركز تحقيقات علوم مراقبتي و كاربرد تحقيقات و با هدف اصلي توسعه، ترويج مراقبت هاي پرستاري

.استاي تاسيس شده مام

 دكتر رضا نگارنده:سرپرست

nmcrc@tums.ac.ir: پست الكترونيك

و فرهنگي:كار محل  ساختمان مركز تحقيقات جنب معاونت دانشجويي

 196داخلي:تلفن

مراقبت هاي پرستاري مركز تحقيقات  
لي پس از طي مراحل خـاص موفـق بـه كسـب موافقـت اصـو 1386نموده در سال شروع به كار 1382اين مركز از سال
و-2مراقبت هـاي پرسـتاري در عرصـه هـاي گونـاگون-1شامل خطوط پژوهشي اين مركز.تاسيس شده است مـديريت

.مي باشد آموزش مراقبت هاي پرستاري-3سياستگزاري مراقبت هاي پرستاري 
 وئي دكتر سيده فاطمه حق دوست اسك:سرپرست

و مامايي-سازمان مركز تحقيقات:محل  واقع در ساختمان ونك دانشكده پرستاري
 82471155:تلفن تماس

cncr@iums.ac.ir:پست الكترونيكي
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 مجله حيات

 شيوا اسماعيلي: مدير اجرايي

hayat@tums.ac.ir:پست الكترونيك مجله حيات

)211-210تلفن داخلي(همكف طبقه،ساختمان اداري:محل

 66591888: تلفن تماس

ح كهي دانشكدهپژوهش-يمجله علم،اتيمجله به است يمييو مامايپرستار حوزه علومدر پژوهشي اپ مقاالتچاقدام

 CINAHL ،IMEMR ،INDEXز جملــها بــين المللـــي نمايـــهو چكيــده مقـــاالت آن در چنــدينديــ نما

COPERNICUS وIRANMEDEX اياصل هدف.شودميبرداري نمايه و گـواه مجلـه ارائـهنياز چاپ اطالعـات

زم هاي مبتني بر تحقيق و مامايي استپرستارنهيدر هدف اصلي اين مجله ايجاد فرصت براي انتشار نتايج تحقيقـات.ي

و و مامايي و مامايي از طريق ترويج مراقبت مبتني بر نتايج در زمينه علوم پرستاري ارتقاي كيفيت مراقبت هاي پرستاري

و مامايي كشور است . تحقيقات در جامعه بزرگ پرستاري

:مجله پرستاري ايران

حق: مدير مسئول  دوست اسكوئي دكتر سيده فاطمه

 فاطمه قمري:مدير اجرايي

مينشريه پرستاري ايران، نشريه اي است كه مق توانداز اين طريق اله هاي مربوطه به پژوهش هاي اعضاء هيئت علمي

مي. منتشر شود اين مجله در شهريور. توانند از طريق وب سايت مجله به چاپ مقاله خود در نشريه اقدام نمايند اساتيد

و آموزش پزشكي نائل 85 و درمان "ضمنا. گرديدبه كسب اعتبار علمي پژوهشي كمسيون نشريات ازوزارت بهداشت

”ازآنجا كه خانم دكتر اسكويي مدير مسئول نشريه به عنوان عضو شوراي نويسندگان با مجله Middel Estern 

Journal of Age & Ageing”  ،مي.دارند همكاري كشور لبنان توان مقاالت خود را در نشريه در صورت تمايل

.ذكر شده به چاپ رسانيد

www.iums.ac.ir/ijs/ijn: آدرس الكترونيكي

:آموختگان دفتر ارتباط با دانش

 سيده فاطمه واثق رحيم پرور:مسئول دفتر

و برنامـه:ها رئوس فعاليت و ايجاد شبكه اي ازدانش آموختگان دانشـكده از برقراري ارتباط با ريـزي در جهـت اسـتفاده

ي دانشكده ظرفيتهاي آنان جهت ارتقا

 64432271:تلفن تماس
www.publicrelations.tums.ac.ir: ثبت نام اعضا

fnm_ao@tums.ac.ir: پست الكترونيك
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معاونت آموزشيمعاونت آموزشيحوزه حوزه  

 دانشكده معاون آموزشي

د غياثوندياندكتر شهرزا

و برنامه:ها رئوس فعاليت از طريق واحدهاي تحت پوشـش، انجـام آموزشي دانشكدههاي بر فعاليتنظارت ريزي، هدايت

و دكتري  امور مربوط به دانشجويان مقاطع ارشد

 خانم خديجه رئيسي:مسئول دفتر

ش پرستاري دكتري تخصصي آموز– نصرآباديدكتر عليرضا نيكبخت:مدير تحصيالت تكميلي

 خانم اميري:كارشناس

 دكتري تخصصي پرستاري- دكتر پيروي:مسئول واحد بين الملل

 اسكندري خانم:منشي

 نسرين محققخانم: آموزش مسئول اداره

:واحدهاي تحت پوشش

و امتحانات در كليـه مقـاطع تحصـيلي، برنامه ريزي درسي گروه:دفتر برنامه ريزي-1 ازدهاي مختلف آموزشي عـوت

و پايش برنامه در كليه مراحل ها، نظارت مديران گروهمدعو با هماهنگي اساتيد 

 3 "2 د0/. -!,+ * ()' &%$# "! : مسئول واحد برنامه ريزي دانشكده

)143داخلي(تلفن

و كارورزي رشته ها در مقاطع مختلف: دفتر باليني-2 نظبرنامه ريزي باليني كليه واحدهاي كار آموزي و پـايشو ارت

و تعيين استاد براي كار آموزيهاي مختلف.حسن اجراي آنها و اساتيد در طي كار. دعوت رسيدگي به مشكالت دانشجويان

و كارورزي .اعالم بيالن عملكرد اساتيد به مديران گروههاي آموزشي. آموزي

 خانم مهناز سيدالشهدايي: مسئول امور باليني

)141-140داخلي(تلفن

 هاي آموزشي گروه-3

 دكتري تخصصي پرستاري– دكتر فروغ رفيعي: مدير گروه:جراحي–داخلي آموزشي پرستاري گروه�

 دكتري آموزش پرستاري– دكتر ليلي بريم نژاد: مدير گروه،پرستاري كودكان آموزشي گروه�

ق تخصص نوزادانفو-مليحه كديور دكتر: مدير گروه،(NICU)هاي ويژة نوزادانمراقبت آموزشي گروه�

 باليني دكتراي روانشناسي-دكتر ترانه تقوي الريجاني: مدير گروه آموزشي روانپرستاري،گروه�
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 دكتري تخصصي آموزش پرستاري-دكتر سودابه جوالئي: مدير گروه،مديريت آموزشيگروه�

و زايمان، گروه� دكتـري تخصصـي بهداشـت-مقـدم دكتر زهرا بهبـودي: مدير گروهآموزشي بهداشت باروري، بارداري

 باروري

 كارشناس ارشد آموزش مامايي–فرشته جهدي: گروه آموزشي مامايي، مدير گروه�

 دكتراي تخصصي برنامه ريزي آموزش از راه دور-دكتر ميترا ذوالفقاري: گروه آموزشي مراقبت هاي پرستاري ويژه�

و جامعه( گروه بهداشت�  زهرا رهنورددكتر:همدير گرو،)مادران، نوزادان

و كودك، گروه بهداشت�  كارشناسي ارشد مامايي-شهناز گليان تهراني:مدير گروهمادر

 الهام نوابدكتر: مدير گروه، آموزشي پرستاري سالمنديگروه�

)EDO(دفتر توسعه آموزش-4

 كارشناس ارشد داخلي جراحي- دريادخت مسرور رودسري:مسئول

Daryadokht_masror@yahoo.com: پست الكترونيك

به منظور نهادينه كردن امر ارتقاي كيفيت آموزس به پيشنهاد مركز توسعه دفتر توسعه آموزش:ها رئوس فعاليت

پ و در زمينه هاي ،)ولوژي آموزشيتكن( ژوهش در آموزش، برنامه ريزي آموزش دانشگاه، تشكيل گرديده است

و آموزش مداوم فعاليت مي نمايد .ارزشيابي، آموزش اعضاء هيئت علمي

 معصومه عبدلي: مسئول دفتر

)340داخلي(تلفن

 آموزش دارها-5

 نسرين محقق:مسئول

و راهنمـايي دانشـجويان جهـ ريزي درسي گروههاي مختلف ونظـارت برانجـام برنامه:ها رئوس فعاليت ت كليـه امـور آموزشـي

بر، انتخاب واحد و معرفي نامه به مراكز مختلف حسـب در خواسـت دانشـجويان بـا همـاهنگي معاونـت آموزشـي صدور گواهي

و وضعيت افت يا پيشرفت تحصيلي آنان و كارنامه تحصيلي دانشجويان صدور گـواهي، ثبت نام، فراغت ازتحصيل،بررسي نمرات

و پايش وضعيت تحصيلي دانشجو  ياناشتغال به تحصيل

)66421684-308داخلي(تلفن

: اساتيد مشاور تحصيلي دفتر-6

 آموزش روانپرستاري-پرستاري كارشناسي ارشد-مهرنوش اينانلو:مسئول

inanloo.mehr@gmail.com: پست الكترونيك

)304داخلي(تلفن
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 دفتر آموزش مداوم پرستاري-7

 دكتري آموزش پرستاري- دكتر سودابه جوالئي: مسئول

jolaiiso@sina.tums.ac.ir: پست الكترونيك

 فريبا فهميده:دفتر مسئول

)343داخلي(تلفن

 دفتر آموزش مداوم مامايي-8

 كارشناس ارشد مامايي– سيمين تعاوني: مسئول

staavoni@yahoo.com: پست الكترونيك

به:ها رئوس فعاليت و و مهارت روز كردن سطح آگاهي ارتقاء و اي شاغلين حرفه هاي حرفه هاي علمي، هاي پرستاري

و ارتقاء مستمركيفيت برنامه مي مامايي اهداف ويـژه. اشدب هاي مورد اجرا، كه به اين منظور اهداف ويژه زير مد نظر

و اجراي دوره هاي آموزشي شاغلين حرفه اين دفتر نيز تعيين نياز و مامايي، برنامه ريزي هاي آموزشي هاي پرستاري

و كارگاه در حيطه و مامـايي، اجـراي دوره از قبيل سمينار، همايش هـاي هاي مختلف مربـوط بـه حرفـه پرسـتاري

و مدون به محض تصويب نه و آموزشي كوتاه مدت ايي دوره توسط دفتركل آموزش مداوم جامعه پزشـكي، ارزيـابي

. هاي آموزشي ارائه شده است هاي آموزشي ارائه شده، ارزشيابي اجرايي برنامه ارزشيابي مستمرعلمي برنامه

)343داخلي( تلفن فريبا فهميده:دفتر مسئول

)Skill Lab(پراتيك-9
 سيده سوسن نوري كرمانشاهي:مسئول
ما فراهم نمودن:ها فعاليترئوس و  بالينمايي قبل از ورود به امكانات الزم جهت تمرين عملي فنون پرستاري
)545داخلي(:تلفن

 آزمايشگاه- 10
 آرزو راستي:مسئول

هاي آموزشي، نظارت بر ارائـه واحـدهاي آموزشـي شـامل فيزيولـوژي، هماهنگي جهت برگزاري كالس:ها رئوس فعاليت
و، آزمايشات كاربردي مامايي، بيوشيميسرولوژي،وژي، بافت شناسيميكروبيول  هاي آزمايشگاه نگهداري دستگاه، تجهيز

 66926357:تلفن
 سمعي بصري-11

 بهشتي فريبا: مسئول
و وسايل كمك آموزشي نظير اورهد، اساليد، ويدئو پروژكتور:ها رئوس فعاليت و،تهيه امكانات  هاي آموزشـيCDفيلم

و هماهنگي جهت استفاده ازامكانات آموزشي نامهو بر .ريزي
)302داخلي(:تلفن
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 حوزه معاونت پژو هشيحوزه معاونت پژو هشي

 معاون پژوهشي

 اعظم بحيراييدكتر

و هدايت فعاليت هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي دانشكده در جهت اهداف پژوهشـي:ها رئوس فعاليت سياست گزاري

ن و انتشار آندانشگاه، تسهيل انجام پژوهش ب، تايج و تصـويبه برگزاري جلسات شوراي پژوهشي دانشكده منظور بررسي

و ارزشيابي فعاليت هـاي هاي تحقيقاتي طرح و رتبه بندي آنها از طريق پژوهشيار به دانشگاه، جمع آوري ، ارسال طرح ها

و ارائه به دانشگاه، و هـا، سـم برگزاري كارگاهپژوهشي اعضاء هيئت علمي به تفكيك گروه ها ينارهاي آموزشـي پژوهشـي

، نظارت بر فعاليتهـاي مركـز پژوهشـهاي علمـي دانشـجويان)گزارش سفرهاي علمي-ژورنال كالب(سمينارهاي ادواري 

و بخش و انتشارات ITنظارت بر واحد كتابخانه

:واحدهاي تحت پوشش

 كتابخانه-1

 فاطمه قمري:مسئول

.يت زير مراجعه نماييدجهت دستيابي به اطالعات كتابخانه به سا

http://fnm.tums.ac.ir/research/library
(تلفن )562داخلي:

IT مركز آموزشي وخدمات–2

 آسيه درويش:مسئول

و ارائه راهنمايي در خصوص بهره مندي دا نشجويان از سيستم هاي كامپيوتري مركز فناوري اطالعات، مسئوليت مديريت، نظارت

تسهيل دسترسي دانشجويان به نرم افزارهاي متداول هدف اين مركز.هاي اطالعاتي را بعهده دارد جستجوي منابع علمي از پايگاهو

و انگليسي است و پايگاه هاي تخصصي فارسي و مواد آموزشي موجود در وب و مقاالت و تهيه اساليد هايي همچنين كارگاه.تايپ

.مي نمايد توانمندسازي مهارت هاي فناوري اطالعات برگزار جهت

)228داخلي(:تلفن

 مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان-3

و كيفي سطح پژوهش هاي مناسب براي انجام پژوهش سازيبستر:ها رئوس فعاليت و ارتقاي كمي از جملهها دانشجويي

فعاليـت هـاي علمـي دانشـجويان مركـز پـژوهش دهاي درخشان نيز در ذيل مركز رشد استعدا. باشد اهداف اين مركز مي

مي مي . توانند با عضويت در اين مركز از تسهيالت ارائه شده بهره گيرند نمايد دانشجويان عالقمند

 كرباسي مريم:نماينده مركز)189داخلي(:تلفن
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و فرهنگيتتمعاونمعاون حوزهحوزه و فرهنگيدانشجويي  دانشجويي

و فرهنگي معاون  دانشجويي

 راستي آرزو

التحصـيلي دانشـجويان، اردوهـاي هـاي ملـي مـذهبي، مراسـم معارفـه، فـارغ نظارت بر برگـزاري مناسـبت:ها رئوس فعاليت

و امور رفاهي دانشجويان .دانشجويي، مسابقات فرهنگي ورزشي، صدور معرفينامه به خوابگاه

:واحدهاي تحت پوشش

 فرهنگي امور-1

 فرحناز حيدري: مسئول

و اردوها، مراسم فارغ كننده برگزاري مناسبت هماهنگ:ها رئوس فعاليت و معارفه هاي ملي، مذهبي .التحصيلي

)543داخلي(:تلفن

 امور دانشجويي-2

، مريم بيگ محمدي، صديقه حيدرينرگس هوشنگي:ينمسئول

 متصدي امور انواع تسهيالت دانشجويي:ها رئوس فعاليت

)186-187داخلي(:تلفن

 بدني تربيت-4

 فريبا نقدي:مسئول

بر:ها رئوس فعاليت  امور تربيت بدني كليه نظارت

)215داخلي(: تلفن

 الحسنه دانشجويي صندوق قرض-5

 چاوشيان ليال:مسئول

دريافـت) عادي، ضروري، خـاص، خيـرين، ازدواج، كـامپيوتر(افتتاح حساب قرض الحسنه، اعطاي وام:ها رئوس فعاليت

و دانشجويان، دريافت وجه جهت وديعه خوابگاه دانشجويانوجه جهت تغذيه كا .ركنان

)316داخلي(:تلفن
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 امور تغذيه-6

 زهره بهادري:مسئول

. كارشناس تغذيه در امر پاسخگويي به كليه مسايل مرتبط به تغذيه با اين معاونت همكاري مي نمايند:ها رئوس فعاليت

و سرو و نظارت بر انتقال، توزيع و غذا، كنترل و رسيدگي به كليه موارد مربوط به تغذيه كاركنـان رزرو شارژ كارت تغذيه

و كنترل اتوماسيونو دانشجويان

) 104داخلي(:تلفن

 ناظر سلف سرويس-7

 منصور غديري: مسئول

 نظارت بر سلف سرويس ها، هماهنگي توزيع غذا، كنترل آمار غذا:ها رئوس فعاليت
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و و حوزه معاونت اداري  ماليماليحوزه معاونت اداري

و مالي  معاون اداري

 عباس هوشمند بهابادي

و مـالي نظـارت بـر حسـن انجـام وظـا:ها رئوس فعاليت و نظارت برامور اداري ف پرسـنل وايجـادئبرنامه ريزي، هدايت

و كارآمد زمينه و متخصص تـامين منـابع-بهسازي نيروي انساني موجود–هاي مناسب براي جذب نيروي انساني متعهد

آن مالي مورد و برنامه ريزي جهت مصرف بهينه و ضوابط الزم صدور دستورالعمل-نياز  ها

:واحدهاي تحت پوشش

 امور اداري-1

 منصوره مرادي:رئيس

 66904252: نمابر)206داخلي( ساختمان اداري، طبقه همكف:محل

:هاي امور اداري شامل زيرمجموعه

و ارزشـيابي شـغلي،ءارتقـا،بنـدي مشـاغل طبقـه:واحـد كـارگزيني  امـور رفـاهي، حقـوقي، صـدور احكـام،آمـوزش

و كسورات بيمه، پيشنهادات ترفيعات هيأت علميب،وحضور غيا مرخصي  بازنشستگي

 توزيع نامه،انيگباي،امور دفتري:واحد دبيرخانه

و رفع اشكال سيستم نرم برنامه:سازمان مجازيواحد  افزاري در سازمان مجازي ريزي جهت آموزش

وحد وا و اصالح فرآيندها،نظام پيشنهادات:تحول اداريبهبود مديريت  طرح تكريم ارباب رجوع،توسعه

و توسعه آموزش  آموزشيايه دوره طراحيو تدوينبه مربوط امور انجامو ريزي برنامه: واحد بهسازي، آموزش

 صدورتهج آموزشي صورتجلسات سالارو كاركنان كليه آموزشيايه شناسنامه تنظيموههيتن، كاركنا خدمت ضمن

 كاركنان مشاركتبا كاربردي تحقيقاتبه مربوط امور انجام، حقوقي احكام

 امور مالي-2

 ويال حضرتي: رئيس

)215 داخلي(ساختمان اداري، طبقه اول: محل

.داري اموال ردازي، انبارداري، جمعپحسابداري، كار:هاي اين اداره شامل زيرمجموعه
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و شبكهواحد انفور-3  ماتيك

و نرم افزار مسئول  مهندس هاله ادب:شبكه

و سخت افزار  مهندس فرنوش رهنمائي:مسئول شبكه

 امور عمومي-4

 محمد جواد احمدي:مسئول

و غيابكارپردازي،:وششپواحدهاي تحت و حضور و قراردادها، انبار، نامه رساني، مكاتبات  واگذاري

)511داخلي(

 خدمات-5

خر:مسئول ميحسن

 66943189: نمابر) 559داخلي( همكفساختمان اداري طبقه: محل

، تلفنخانه، امور نقليه، شركت خدماتي)318داخلي(تأسيسات-1:وششپواحدهاي تحت

 انتظامات-6

)571داخلي( رضا شاديمحمد: مسئول
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و نماي كلي دانشكده  آدرس

و ماماي-ميدان توحيد-تهران:آدرس  1419733171:كدپستي-يدانشكده پرستاري
 66904252:فاكس- 66927171:تلفن

 http://fnm.tums.ac.ir: آدرس الكترونيكي

آب نما

ينگهبان

 ساختمان اداري

استخر
 شهيد توكلي

1ساختمان شماره
)پرستاري(

2ساختمان شماره
)مامايي(

����

 پاركينگ

ينگهبان

باشگاه
ي ورزش

وحدت

وكتابخانه
IT

 تأسيسات پراتيك

مركز تحقيقاتمعاونت

ITو دانشجويي
 فرهنگي

اصليدر

خيابان دكتر ميرخاني

بيمارستان امام
)ره(خميني

اتوبان
 چمران

 ورودي

 زمين چمن

مهد كودك
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ي مرتبطي مرتبطپيوندهاپيوندها

http://tums.ac.irنتهراو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

و مامايي دانشكده پر http://fnm.tums.ac.ir تهراندانشگاه علوم پزشكي ستاري

و آموزش پزشكي rhttp://www.behdasht.gov.i وزارت بهداشت، درمان

http://ino.irسازمان نظام پرستاري
http://blog.tums.ac.ir/nicunursingن وب الگ گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادا

��ا��� �� و���زادان ��س��و�
��-���ان��01"رم-٢-",+("ن*("ر�-دا)�'&%"ر�و #"#"! -���ان 2345- 678�9:١٤١٩٧٣٣١٧١ 
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http://fnm.tums.ac.ir/EducationalGroups/page15.aspx


