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 بنام خدا

 

 

 كارشناسي ارشد پرستاری ويژه نوزادان

 (course plan)طرح دوره نظری 

 96-97نيمسال اول تحصيلي  
  

 

 

  مراقبت های ويژه نوزادان مقدمه ای بر پرستاری :درسعنوان 

 کارشناسی ارشدمقطع تحصيلي: 

 کودکان و ويژه نوزادان مراقبت پرستاریگروه آموزشي: 

 -پيش نياز: 

 Khanjari.s@iums.ac.ir   خنجریکترد اساتيد:نام                                                  واحد 3تعداد واحد: 

  borimnejad.l@iums.ac.irدکتر بريم نژاد                             10-13ها   شنبهدوزمان برگزاری كالس: 

                                              …  کالس شماره -محل كالس: 

  کد درس:

 نفر 16تعداد دانشجو:  

 

 شرح درس:

خانواده های آنان در جهت دستيابی به م پرستاری و نقش های مختلف پرستار در مراقبت ويژه نوزادان و يدر اين درس مفاه

حداکثر سالمت در مراحل مختلف تکاملی تأکيد شده است. همچنين در اين راستا سياست های کلی حاکم بر نظام سالمت و 

 نقش پرستار مراقبت ويژه نوزادان مورد بررسی قرار می گيرد.

 برنامه دوره: اجزای

 :هدف كلي

مراقبت های بهداشتی و شاخص های بهداشتی، سطوح مراقبتی نوزادان و مفاهيم است گذاری در يت سيآشنايی با اهم

 ژه نوزادان در ارتقا سالمت نوزادانيسالمتی در جهت ارايه مراقبت خانواده محور و نقش حرفه ای پرستاری مراقبت های و

 :اهداف جزئي

 :پس از پايان درس انتظار مي رود كه فراگير قادر باشد

 .نوزادان و پريناتالوژی را شرح دهدمفاهيم طب  -1

 .دهد شرح 1404 افق به توجه با را آينده های گيری جهت و سالمت اقتصاد –سياست های سالمت  -2

  .شاخص های بهداشتی مرتبط با کودکان و نوزادان وضعيت کشور را توضيح دهد -3

 .جايگاه علم نوزادان و پری ناتالوژی را تشريح نمايد -4

 .کارشناسی ارشد پرستاری بخش مراقبت ويژه نوزادان راتوضيح دهدنياز به دوره  -5

 .اهميت ارائه خدمات سطح بندی در ارتقا سالمت مادران و نوزادان را توضيح دهد -6

 .سطوح مراقبتی در طب نوزادان را فهرست نمايد -7

 .سياست های سالمت محور و جهت گيری آينده را تشريح کند -8
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 . نيازهای اساسی نوزاد و خانواده را شرح دهدفرآيند پرستاری بخش نوزادان و  -9

  . نقش های پرستار حرفه ای بخش ويژه نوزادان را فهرست نمايد -10

 .مديريت و پايش کنترل عفونت در بخش ويژه نوزادان را توضيح دهد -11

 .مديريت و سامان دهی بخش ويژه نوزادان راشرح دهد -12

  .را بيان نمايدديدگاه های اخالقی و قانونی در مراقبت از نوزادان  -13

  .مسائل قانونی در مراقبت از نوزادان بخش مراقبت های ويژه را شرح دهد -14

 . اصول ايمنی بيمار و خانواده در بخش ويژه نوزادان را توضيح دهد -15

 . اجتماعی بخش مراقبت ويژه نوزادان را فهرست نمايد -حمايت های روانی -16

 بيان نمايد.  ويژگی های پژوهش در بخش مراقبت ويژه نوزادان را -17

 :وسايل كمك آموزشي

کتور، فيلم و اساليدهای کامپيوتری از جمله تجهيزات کمك آموزشی مورد استفاده در دروس فوق ژرايانه، وايت بورد، ويدئو پرو

  الذکر خواهد بود.

 وظايف فراگير:

 پس از تاييد استاد مربوطه و ارائه يك کنفرانس متناسب با محتوای دروس تهيه تکاليف براساس منابع جديد علمی

  حضور مداوم، منظم در کالس های درس و مشارکت در بحث های علمی

  ارائه تکاليف در زمان های تعيين شده

  .( بيشتر باشد 17/4بر اساس مقررات، غيبت در کالس نظری نبايد از حد مجاز) 

 :در صورت غيبت بيش از حد مجاز

 .می از غيبت ها موجه باشديبيش از نواحد درسی حذف می شود در صورتی که 

 .نمره صفر به واحد درسی تعلق خوا هد گرفت چنانچه غيبت ها غير موجه باشد

 :یيادگير -روشهای آموزش

 بحث  گروهی -

 پرسش و پاسخ -

 سمينار  -

 آموزش الکترونيك 

 نحوه ارزشيابي 

 

References: 
 1- Verklan MT, Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care 

Nursing. Saunders, 2015 

ن مطرح شده يم و عناويبر اساس مفاه خالصه مقاله  3ارائه  15%

 جستجوی منابع مرتبط با سالمت نوزادان کشوردر کالس و 

دفيقه متناسب با عنوان هر  30به مدت  ارائه کنفرانس 30%

 جلسه

 امتحان کتبی پايان ترم 50%

 حضور و غياب و مشارکت فعال 5%
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برنامه و راهنمای ايمن سازی   -اداره بيماری های قابل پيشگيری با واکسن و قرنطينه -مرکز مديريت بيماری های واگير -2

 1388و آموزش پزشکی، ويرايش هفتم مصوب کميته کشوری ايمن سازی ، معاونت سالمت، وزارت بهداشت درمان 

برنامه کشوری مادری ايمن، مراقبت های ادغام يافته سالمت مادران راهنمای خدمات خارج  -اداره ارتقا سالمت مادران -3

 1387تجديد نظر چهارم -بيمارستانی. چاپ پنجم

وزارت بهداشت درمان  -ت و مدارسآخرين شاخص های آماری کشور، گزارش معاونت سالمت دفتر سالمت خانواده، جمعي -4

 و آموزش پزشکی

صندوق سازمان  -و خالصه اجرايی جهت بقا کودک 2008وضعيت کودکان جهان در سال  -صندوق سازمان ملل متحد -5

 1387 -ملل متحد، ايران

بهداشت درمان و  وزارت -مراقبت های ادغام يافته ناخوشی اطفال )مانا(  -دفتر سالمت خانواده اداره سالمت کودکان -6

 1388  -آموزش پزشکی، دفتر سالمت خانواده اداره سالمت کودکان با صندوق کودکان سازمان ملل

 -دبيرخانه عوامل اجتماعی تعيين کننده سالمت و ترويج سالمت معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   1387 -المت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسالمت و عوامل اجتماعی تعيين کننده آن، سالمت معاونت س

   http://www.iranofogh1404.blogfa.com ، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران1404برنامه افق  -7

 اهداف توسعه هزاره سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت

http://www.un.org/millenniumgoals 
 ع علمی کشورنقشه جام -8

 نقشه تحول نظام سالمت -9

 

خدا بنام  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران

 دانشكده پرستاری و مامائي

 نوزادان ويژه یها مراقبت یپرستار بر یا مقدمه تقويم درس

 1396-1397نيمسال اول 

 13تا  10 زمان:                                                         مقطع: كارشناسي ارشد ويژه نوزادان      
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 هفته

 نام استاد تاريخ موضوع

 آشنايی با درس مراقبت ويژه نوزادان 1

 ضرورت وجود دوره کارشناسی ارشد پرستاری بخش مراقبت ويژه نوزادان

10/7/96 د، دکتر بريم نژا   

2  

 نوزادان و پريناتالوژی و تاريخچه آن را در ايران و دنيامفاهيم و جايگاه علم 

17/7/96 ددکتر بريم نژا   
 

3  

 نقش پرستار حرفه ای بخش ويژه نوزادان
 

ددکتر بريم نژا  24/7/96  
 

 مديريت و سامان دهی بخش ويژه نوزادان 4
 

1/8/96 ددکتر بريم نژا   

مادران و نوزادان و سطوح اهميت ارائه خدمات سطح بندی در ارتقا سالمت  5

 مراقبتی در طب نوزادان
 

8/8/96 ددکتر بريم نژا   

15/8/96 نوزادان   زهيمراقبت و یدر بخش ها یو قانون یاخالق یها دگاهيد 6  دکتر آقاخانی 

7 

 

 

22/8/96 مسائل قانونی در مراقبت از نوزادان و پريناتالوژی یدکتر آقاخان    
 

  (هفتم جلسه انيپا)  د ياسات به  مقاله خالصه نيارائه اول 

 

 

8 

 

  ندهيآ یريگ جهت و محور سالمت یها استيس
 

29/8/96  

 

یدکتر خنجر  

 

9 

 

 

 کشور آينده های گيری جهت و سالمت اقتصاد – سالمت های سياست

6/9/96  

 

یدکتر خنجر  

 

10 

 

 نوزادان ژهيو   یدر بخش مراقبت ها ماريب یمنيا

31/9/96  

 

یدکتر خنجر  

11 

 

 

 

 یناتالوژينوزادان  و پر یدر پرستار یاصول اخالق حرفه ا
 

20/9/96 

 

یدکتر خنجر  

    (دهمياز جلسه انيپا) دياسات به مقاله خالصه  نيدوم ارائه  

12 

 

 

 

اجتماعی  -قانون و حرفه پرستاری در بخش ويژه نوزادان حمايت روانی 

 بخش مراقبت ويژه نوزادان
 

27/9/96  

 
 دکتر خنجری

13  

 

 فرآيند پرستاری بخش نوزادان و نيازهای اساسی نوزاد و خانواده
 

4/10/96  

 
یخنجر دکتر  

 

14 

 

 

در ساعات 

 جبراني طي ترم
 

 دکتر خنجری
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 موفق باشيد                                                                                                          

 نوزادان ژهيکنترل عفونت در بخش و شيو پا تيريمد

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 برگزار مي شود

 

15 

 

 نوزادان ژهيو مراقبت بخش در پژوهش

 ساعات در

 متر یط یجبران

شود یم برگزار  

ریدکترخنج  

 
 

 

16 

 

یشفاه و یکتب بصورت کالس در   مقاله خالصه نيسوم ارائه  

 

 ساعات در

 متر یط یجبران

شود یم برگزار  

 دکتر خنجری

17  

یشفاه و یکتب بصورت کالس در   مقاله خالصه نيسوم ارائه  

 

 ساعات در

 متر یط یجبران

شود یم برگزار  

بريم نژاددکتر  


