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 ارشد ويژه نوزادان :یليتحص یرشتهو مقطع  کودکان و ويژه نوزادان :یگروه آموزش پرستاری و مامايی:دانشکده

  (2نوزادان ) يپرستار ياصول مراقبت هانام درس: 

هاي مقدمه اي بر پرستاري مراقبت از:يش نيپ   ينظر د:واح نوع      واحد 2   تعداد واحد: 

 نوزادان يولوژيزينوزادان و فيزپاتوف يولوژيزيويژه نوزادان، آناتومي و ف

 8كالس   :يمکان برگزار   15-13 :يک شنبه  زمان برگزاري كالس: روز

   ف الفبا(:ب حروين )به ترتيمدرس  يدكتر مهناز شوق مسئول درس: نفر7 ان:يتعداد دانشجو

 د(ي)لطفا شرح ده شرح دوره:

و معمول از نوزاد پرخطر  يم مراقبت هاياصول و مفاهشناخت  يدر دانشجو برا ييجاد تواناين درس ايا

نه ها و مشکالت مربوطه، آماده ساختن يالزم در زم يها يارتباط مناسب با خانواده و درک آگاه يبرقرار

و پرخطر مناسب با توجه به نقش پرستار در مراقبت از نوزادان  يات هيفراهم آوردن موقع يدانشجو برا

 باشد. يص ميآنان از زمان تولد تا ترخ يخانواده ها

 مستندسازي در بخش نوزادان را با يکديگر مقايسه کند.  يروشها .1

 دهد. شرح قندخون در دوره نوزادي را بطور واضح تنظيم و گلوکز متابوليسم .2

 نوزادان را تشريح و مشکالت ناشي از آن را فهرست نمايد.  تغذيه اصول .3

 ختصار تشريح نمايد.را به ا وهيپرترمي هيپوترمي اهميت و بدن حرارت درجه تنظيم .4

 نمايد.  فهرست را آن از ناشي مشکالت و تشريح را در دوره نوزادي درماني مايع اصول .5

 آزمايشگاهي را بيان کند. و تشخيصي رايج هاي بررسي .6

 را تشريح نمايد. نوزادان در تصويربرداري .7

 در دوره نوزادي بيان نمايد. ترخيص طرح  .8

 نوزادان را تشريح نمايد. ويژه بخش در عملي رايج نحوه اقدامات .9

 را تشريح نمايد. مانيتورينگ و حياتي عالئم پايش اصول .10

 اصول جدا نمودن نوزاد از دستگاه کمک تنفسي را شرح دهد. .11

 وزن را تشريح نمايد.  کم بسيار و نارس مراقبت از نوزاد .12

 نمايد تشريح را بيمار و بدحال از نوزاد اصول مراقبت .13

 نوزادان را فهرست کند. در تنش کاهش و درد کنترل و اصول ارزيابي .14
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 تکاملي را فهرست و نحوه بکارگيري آن را به اختصار تشريح نمايد. هاي حمايت .15

 .نمايد تشريح اختصار به روش هاي حمايت از خانواده در بحران را بکارگيري نحوه .16

 ا نوزادان را گام به گام فهرست و شرح دهد. ياصول اح 

 د. يح نمايقال نوزادان را تشرت و انتيت تثبياصول و اهم 

 

 س:يتدر یهاوهيش

   پرسش و پاسخ   شده يزيبرنامه ر يسخنران   يسخنران

 (TBLم)يبر ت يمبتن يريادگي  (PBLبر حل مسئله) يمبتن يريادگي  يبحث گروه

 ----------------- د(ي)لطفاً نام ببر ر موارديسا
 

 

 د(ي)لطفا شرح ده ف دانشجو:يف و تکاليوظا

 حضور فعال در کالس -

 مطالعه دروس قبل از هر جلسه مطابق طرح درس -

 يکالس يشرکت در بحث ها -

 ارائه دو مقااله مرتبط با سرفصل -

 ارائه کنفرانس گروهی مطالب تعيين شده -

 

 :  یل کمک آموزشيوسا

   ديپروژكتور اسال  خته و گچت  ت برديوا

 -------------- د(يببر لطفاً نام)  ر موارديسا

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  یابينحوه ارزش

 نمره درصد 50ان يآزمون پا       نمره درصد ------ان ترم يزمون مآ    

  

 نمره درصد 10ركت فعال در كالس ش          نمره درصد 20ف ينجام تکالا    ا

 نمره درصد 20ائه كنفرانسارا    

 ----------د( يببر ناماً لطفر موارد )يسا   

 

 نوع آزمون

  غلط -حيصح يجور كردن          يانهيچندگز       پاسخ كوتاه     يحيتشر

 ----------- د(ي)لطفا نام ببر ر موارديسا

  

 

 :د(ي)لطفا نام ببر: منابع پيشنهادی برای مطالعه
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 جامع نوزادان مجالت
1- Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 

2- Clinics in Perinatology 

3- Seminars in Perinatology 

4- Archives of Disease in Childhood; Fetal and Neonatal Edition  

 

 

 (نوزادان يپرستار با ه مطالب مرتبطيو ته ييتارنماها )جهت جستجو، آشنا

 

 
1. http://www.nann.org 

2. http://www.academyonline.org/ 

3. http://www.coinnurses.org 

4. http://www.nna.org.uk  

5. http://www.academyonline.org 

6. http://neonatalnetwork.com/ 

7. http://www.awhonn.org/awhonn/ 

8. http://neoreviews.aappublications.org/ 
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 درس یارائه ات يکل یجدول هفتگ

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 26/6 شوقيخانم دكتر  NICU در نويسی( )گزارش مستندسازی 1

  2/7 شوقيخانم دكتر  قندخون تنظيم و گلوکز متابوليسم 2

 هماهنگ خواهد شد خانم دكتر خسروي اصول تغذيه نوزادان 3

 هيپوترمی اهميت وبدن  حرارت درجه تنظيم 4

  وهيپرترمی

 13/7 شوقيخانم دكتر 

5 
  درمانی مايع اصول

) تعطيل 9/7 يم نژادخانم دكتر بر

 رسمي(

 16/7 خانم دكتر بريم نژاد ادامه اصول مايع درمانی 6

 هماهنگ خواهد شد خانم دكتر خسروي آزمايشگاهی و تشخيصی رايج های بررسی 7

 23/7 خانم علي نژاد جمع آوری نمونه ، آماده سازی برای پروسيجرها 8

 - هماهنگ خواهد شد.  نوزادان در تصويربرداری 9

 30/7 خانم دكتر شوقي  NICUبخش در ترخيص طرح 10

 7/8 كنفرانس دانشجويي نوزادان ويژه بخش در عملی رايج اقدامات 11

 7/8 خانم علي نژاد مانيتورينگ  و حياتی عالئم اصول پايش 12

 14/8 خانم علي نژاد  وزن کم بسيار و نارس نوزاد 13

 21/8 خانم علي نژاد بيمار و بدحال نوزاد 14

 تعطيل رسمي 28/8 خانم دكتر شوقي نوزادان در تنش کاهش و درد کنترل و ارزيابی 15

 5/9 خانم دكتر بريم نژاد حمايت های تکاملی 16

17 
  ارائه مقاالت دانشجويان

خانم دكتر بريم نژاد و 

 خانم دكتر شوقي

12/9 

 


