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 پرستاری مامایی دانشکده:

 

 کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادان           پرستاری    گروه آموزشی:

 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان   تحصیلی:  یرشتهو  مقطع      

 

 عنوان درس

 

 و مدت دوره  تعداد واحد

 

 یا همزمان یش نیازپ

 

 

 زمان برگزاری    
 

 

)از نمره  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و  

  کل(

 

   

   مدرسین:   

 

     
 

 

 : شرح دوره
 

 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

 1 نوزادان یشرفتهاصول مراقبت های پ

 ساعتی 2جلسه   17، واحد 2

 2رستاری نوزادان اصول مراقبت پ 

 

 ( %30) کنفرانس  اراائه

   (%60)امتحان کتبی پایان ترم 

 (%10)   حضور و غیاب و مشارکت فعال

 

آوردن موقعیت های مناسب  هدف از این درس آماده ساختن دانشجو برای فراهم   

در بخش    تا ترخیص    بستری  ازآنان    های  و خانواده  انمراقبت همه جانبه از نوزاد

 . های ویژه نوزادان می باشد
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دوره   یبند  زمان  
 عنوان جلسه وتاریخ

 درس  طرح  تشریح و  معرفی 1

 امل تنفسیاصول تنفس در دوره نوزادی و تک 

 )آپنه(تنفسی وقفه تنفسی، دیسترس ندرم س 2

  تنفسی فیزیوتراپی  درمانی و اکسیژن اصول خونی  گازهای تفسیر و ارزیابی 3

 نوزادی  دوره در پنومونی انواع 4

 هوا  نشت سندرم ریوی، خونریزی ریوی، مزمن بیماریهای 5

 ریه  هیپوپالزی  و دوره نوزادی جراحی نیازمند سینه قفسه های بیماری  6

 یک  مکانیکی تهویه اصول 7

 دو  مکانیکی  تهویه انواع و مدهای 8

 ( 3اکمو ) اصول و پرتواتر مکانیکی  تهویه 9

 (4تهاجمی ) غیر مکانیکی  تهویه 10

 رایج در نوزادان تنفسی داروهای  و دستگاه از  نمودن  جدا  های روش 11

 (  1نوزادی)  دوره در مادرزادی قلبی ناهنجاریهای و بیماریها  مرور  12

 (،  نارسایی قلب 2نوزادی)  دوره در مادرزادی قلبی ناهنجاریهای و بیماریها  مرور  13

 نوزادی  دوره  در قلبی های آریتمی  و طبیعی ریتم 14

 نوزادان  بخش  در  عفونت کنترل های روش نوزادی دوران  شایع های عفونت و نوزاد  ایمنی سیستم 15

 2  نوزادان بخش  در  عفونت کنترل های روش نوزادی دوران  شایع ایه عفونت و نوزاد  ایمنی سیستم 16

 قلب  جراحی نیازمند نوزاد از مراقبت 17

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :   کتب اصلی 

 
1- Verklan MT, Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. 6th 

Ed, Saunders, 2020. 

2- Goldsmith JP, Karotkin E. Assisted Ventilation of the Neonate. 6th Ed, Saunders, 

2016. 

3- Donn SM, Sinha SK. Manual of Neonatal Respiratory Care.3nd Ed, Mosby, 2017. 

4- Boxwell G. Neonatal Intensive Care Nursing. 2nd Ed, Routledge, 2010. 



 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 وزشي درسي و آم  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 3 

5- MacDonald MG, Ramasethu J. Atlas of Procedures in Neonatology. 6th Ed, 

Lippincott Williams & Wilkins, 2019. 

6- Young TE, Mangum B. Neofax. 35nd Ed, Thomson Reuters, 2018. 
. 

 

 

 

 
 


