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 پرستاری ماماییدانشکده:

 

 کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادان            پرستاری  گروه آموزشی:

 کارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع   

 

 عنوان درس 

 

 ه و مدت دور تعداد واحد

 

 یا همزمان یش نیازپ

 

 

 زمان برگزاری    
 

 

)از نمره   :نمره درصدنحوه ارزشیابی و 

  کل(

 

   

   مدرسین:   

 

     
 

 

 :شرح دوره
 

 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

 نوزادان  ویژه های مراقبت پیشرفته مفاهیم و ها نظریه

 ساعتی  2جلسه  17،  واحد 2

 

 

 ( %30) کنفرانس اراائه

   (% 50)امتحان کتبی پایان ترم  

 در شده  مطرح عناوین و مفاهیم اساس بر کارت  بیب 3 ارائه

  سالمت نوزادان کشور با مرتبط منابع جستجوی  و کالس

(15% ) 

 ( %5)    حضور و غیاب و مشارکت فعال
 

 

 دانشجو  از سالمتی  مفاهیم پرستاری  مدلهای و الگوها با آشنایی ضمن  درس دراین 

 و مددجو  برای شرایط اساس بر را مناسب های نظریه باشد قادر رود می انتظار

 وختهآم مفاهیم گرفتن  درنظر و مناسب الگوی  اساس بر و دهد تشخیص را خانوده

 .کند  ارائه  محور خانواده  مراقبتی برنامه
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دوره   یبند  زمان  
 عنوان جلسه وتاریخ

 پرستاری  مفاهیم و ها نظریه درس، با اشنایی 1

 ها  سیستم عمومی نظریه 2

 نوزاداندر ان کاربرد و پرستاری ،مدلهای بشر  اساسی نیازهای نظریه 3

 نوزادان تکاملی مراقبت هبرنام اصول 4

 حسی  تحریکات وافزایش حسی محرومیت 5

 نوزاد  روانشناسی 6

 سازشی  های واکنش و خانواده روان سالمت اصول 7

 تسکینی  مراقبت 8

 پذیر  اسیب نوزاد از پرستاری در محور خانواده  مراقبت 9

 نوزادی  دوره وتکامل رشد 10

 ان نوزاد در وخواب بیولوژیك های ریتم 11

 لمس  و درد مفاهیم 12
 نوزادان  در وابستگی و پیوستگی مفهوم 13

 پروری  وفرزند نوزاد ،تولد نوزادان پرستاری در والدی  مفهوم 14

 وداغدیدگی مرگ اندوه، و غم مفهوم 15

 آسایش  تئوری 16

 شفاهی  و کتبی بصورت کالس در ها کارت بیب سومین  ارائه 17
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 اساتيد -مجدد نشر بشری، نشر .پرستاری های نظريه و پردازی نظريه فاطمه، نيا جاللي ناهيد، نيری دهقان

 و اصول  .شيرمادر با تغذيه ترويج انجمن اساتيد همکاری با نوجوان و كودک روانپزشکي انجمن

 1389 مادر، شير با تغذيه ترويج انجمن چاپ .فرزندپروری كاربردی های روش


