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و مقطع   پرستاری کودکان گروه آموزشی:        پرستاری و مامايی دانشکده:

 کارشناسی ارشد مراقبتهای ويژه نوزادان  حصیلی:ت یرشته

    نظری د:نوع واح   2       تعداد واحد: 1اصول مراقبتهای پیشرفته نوزادان  نام درس:

 2صول مراقبتهای پرستاری نوزادان ایش نیاز:پ

 كالس شماره  مکان برگزاری: 15-13----    :ساعت  ----- شنبه  --:برگزاری كالس: روززمان 

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر لیلی بریم نژاد مسئول درس: نفر 11 تعداد دانشجویان:

 خانم دكتر تفرشی، ، خانم دكتر مهناز شوقی

 

 هدف کلی: 

قعیتهای مناسب با توجه به نقش پرسـتار در مراقبـه ه ـه آماده ساختن دانشجو برای فراهم آوردن مو

 جانبه از نوزادان و خانواده های آنان از بستری تا ترخیص 

 

 )در واقع ه ان اهداف کلی طرح درس اسه(بینابینی:اهداف 

اري در پايان اين درس ازدانشجو انتظار مي رود با استفاده از مهارت هاي تفكر  انتارادي و بر  اسراس ن  يررت پ سرت
 وم اقبت خانواده محور قادر باشت:

 اهميت م اقبت ازنوزادان پ  خط  را توصيح دهت. -1
 سيستم ترفسي راش ح دهت.اختالالت ب رسي وم اقبت پ ستاري ازنوزادان با   -2

  راش ح دهتقلبي ع وقي  سيستم اختالالت ب رسي وم اقبت پ ستاري ازنوزادان با  -3

  راش ح دهتايمري   سيستم  اختالالت  ب رسي وم اقبت پ ستاري ازنوزادان با -4

  راش ح دهتبيماريهاي عفوني   ب رسي وم اقبت پ ستاري ازنوزادان با  -5

 طي بيماري و بست ي شتن توصيح دهت. نوزادناش پ ستار را درم اقبت خانواده محور از  -6

 روشهاي ب رسي درد و م اقبتهاي م بوط به  ن را توضيح دهت. -7

 اي م اقبتي كودكان را ش ح دهت.مفاهيم كلي م تبط با روشه -8

 مشخصات خانواده كودك با نيا زهاي خاص را ش ح دهت. -9

 اصول تهويه مكانيكي را ش ح دهت -10

  زمايشات م بوط به نوزاد تحت تهويه مكانيكي را تفسي  كرت  -11

 اصول تجويز سورنكتانت  را ش ح دهت.  -12

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
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 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 -----------یادگیری الکترونیک ------ )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل ک ک آموزشی:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از ن ره کل( :درصد ن رهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد -60آزمون پایان ترم   نمره درصد -30- كنفرانس دانشجویی

 نمره درصد ---10--شركت فعال در كالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          *ایچندگزینه       خ كوتاهپاس     *تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی

 
 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 عنوان مدرس تاریخ محل

یدانشکده پرستاری و مامای  -خانم دكتر شوقی 1/7/96 

 دكتر بریم نژاد 

 معرفی و تشریح طرح درس 

 اصول تنفس در دوره نوزادی و تکامل تنفسی

1.  

  .2 سندرم دیسترس تنفسی، وقفه تنفسی )آپنه(  خانم دكتر بریم نژاد 8/7/96 دانشکده پرستاری و مامایی

یدانشکده پرستاری و مامای  ارزیابی و تفسیر گازهای خونی اصول اكسیژن درمانی نم دكتر شوقی خا 15/7/96 

 و فیزیوتراپی تنفسی 

3.  

یدانشکده پرستاری و مامای   .4 انواع پنومونی در دوره نوزادی  خانم دكتر شوقی 22/7/96 

نشت  بیماریهای مزمن ریوی، خونریزی ریوی، سندرم نژاد میخانم دكتر بر 29/7/96 یو مامای یدانشکده پرستار

 هوا 

5.  

بیماری های قفسه سینه نیازمند جراحی دوره  بریم نژادخانم دكتر  6/8/96 دانشکده پرستاری و مامایی

 و هیپوپالزی ریه  نوزادی

6.  

  .7 اصول تهویه مکانیکی یک خانم دكتر بریم نژاد 13/8/96 دانشکده پرستاری و مامایی

  .8 انواع و مدهای تهویه مکانیکی دو ژادخانم دكتر بریم ن 20/8/96 دانشکده پرستاری و مامایی

  .9 (3تهویه مکانیکی پرتواتر و اصول اكمو ) خانم دكتر بریم نژاد 27/8/96 دانشکده پرستاری و مامایی

  .10 (4تهویه مکانیکی غیر تهاجمی ) خانم دكتر بریم نژاد 4/9/96 دانشکده پرستاری و مامایی

یدانشکده پرستاری و مامای  

 

11/9/96 

 

روش های جدا نمودن از دستگاه  و داروهای تنفسی   ر بریم نژادخانم دكت

 رایج در نوزادان

11.  

یدانشکده پرستاری و مامای مادرزادی در دوره  قلبی  مرور بیماریها و ناهنجاریهای خانم دكتر بریم نژاد 18/9/96 

 (1نوزادی )

12.  

یدانشکده پرستاری و مامای مادرزادی در دوره قلبی یها و ناهنجاریهای مرور بیمار خانم دكتر بریم نژاد 25/9/96 

 )نارسایی قلب( (2نوزادی )

13.  

سركار خانم دكتر  2/10/96 بیمارستان علی اصغر

 تفرشی

  .14 ریتم طبیعی و آریتمی های قلبی در دوره نوزادی

یدانشکده پرستاری و مامای عفونت های شایع دوران سیستم ایمنی نوزاد و  خانم دكتر بریم نژاد 9/10/96 

 روش های كنترل عفونت  در بخش نوزادان  نوزادی

15.  

یدانشکده پرستاری و مامای عفونت های شایع دوران سیستم ایمنی نوزاد و  خانم دكتر بریم نژاد 16/10/96 

 روش های كنترل عفونت  در بخش نوزادان  نوزادی

16.  

یدانشکده پرستاری و مامای   .17 نیازمند جراحی قلب مراقبت از نوزاد خانم دكتر بریم نژاد 23/10/96 

 


