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 (Course Plan) دورهطرح     

 کلی:   مشخصات

 :  نام دانشکده

 پرستاری و مامایی 

 :  گروه آموزشی

 کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان 

   :نام درس 

 نوزاد و خانواده  و ارزیابی  یبررس  اتیکل

 :  رشته تحصیلی

 های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت
 

 

 مشخصات درس: 

 ندارد  پیش نیاز: کارآموزی  1  تعداد واحد: نوزاد و خانواده  و ارزیابی ی بررس  اتیکل  نام درس:

 زمان برگزاری :     نیمسال ........ سال تحصیلی..........

 نام مدرس یا مدرسین :  

 نام مدرس مسوول درس :  

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 
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 اهداف درس :
 هدف کلی : 

 .مختلف نوزادان هایستمیاز س یکل یبرآورد

 :  1اهداف اختصاصی 

   ꓼشروع بررسی نوزاد با بررسی خانواده به عنوان کانون رشد و پرورش نوزاد

  ꓼارزیابی سیستم به سیستم نوزاد با تاکید بر موارد نرمال و سپس انحراف از نرمال

  ꓼآشنایی با ارزیابی نوزادان نارس

   ꓼهای رایج به ویژه گرافی قفسه سینههای پاراکلینیک و آشنایی با تفسیر گرافیآشنایی با بررسی

  ꓼهای دوره نوزادیآشنایی با غربالگری

 آشنایی با پایش عالیم حیاتی و تجهیزات موجود در بخش.  

 

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی  
 20% ( case presentation) بحث گروهی، ارزیابی مستمر بالینی کار 

1%0 تکمیل الگ بوک   

 %10 رعایت اخالق حرفه ای

 %20 مشارکت فعال) حضور به موقع، تعامل و ارتباط بین گروهی، رعایت قوانین(

 %10 ارائه یک گزارش پرستاری بر اساس اصول صحیح گزارش نویسی 
 %10 تشخیص پرستاری  5با   مراقبت پرستاریتنظیم برنامه 

 %10 آماده نمودن یک طرح ترخیص نوزاد 
 %30 آزمون آسکی 

 

 

 

 

 

 
 تقسیم شده است. منظور از اهداف اختصاصی، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر  1
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 (Lesson Plan) درسطرح     

 ناپیوسته کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:  کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان گروه آموزشی :  پرستاری و مامایی نام دانشکده : 

 ندارد  پیش نیاز: نوزاد و خانواده  یابیو ارز یبررس اتیکل نام درس : 

 نام مدرس  

 ول ئنام مدرس مس

 مربوط به مراقبت از نوزادان. میبا مفاه ییآشنا : هدف کلی درس 
 

 

آمادگی الزم دانشجویان   عنوان  تاریخ جلسه 

 کارآموزیقبل از شروع 

 نوزادان و پرسنل بخش . معارفه با دانشجویان، آشنائی با بخش مراقبتهای ویژه   •  1

 ارائه طرح درس دوره کارآموزی و تشریح اهداف کارآموزی. •

 توضیح در مورد نحوه ارزیابی و تکالیف دوره. •

 .در خصوص نحوه مدیریت کارآموزی از دانشجویان سنجینظر  •

 

و شناخت    یات یح  میعال   شی پا،  نوزادان نارس  هیاول  یبررس  ،ینوزاد و محاسبه آپگار نوزاد  یابیارز •  2

 بخش جیرا زاتتجهی و ها   دستگاه

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف

 نوزاد( کی) هر دانشجو توسط دانشجویان  نوزاد تنفسی ستمیس یبررس •  3

  تنفسی،   صداهای  تنفسی،  تالش  و  تعداد  تنفسی،  حمایت  هوایی،  راه  اداره  شامل  ارزیابی  هایحیطه

   شریانی خون گازهای ترشحات، اکسیمتری، پالس پوست، رنگ سینه، قفسه قرینگی  و شکل

توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 .نوزاد( کی)هر دانشجو 

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف

 نوزاد( کی) هر دانشجو توسط دانشجویان نوزاد   یعروق یقلب ستمیس یبررس •  4

ضربان قلب   ژن،یبدون پاسخ به اکس  انوزیس  ن،ییفشار خون پا  ف،ی ضع  های  نبض  ده،یپوست رنگ پر

   قهیدر دق 220از  شیب

هوش  شامل  ارزیابی  هایحیطه پرفوز  ،یاریسطح  پوست،  مح  یمرکز  ونیرنگ    ها، نبض  ،یطیو 

خصوص  تمری  قلب،  ضربان  فشارخون، اPMIآن،    اتیو  ه  نگ،یتوریمان  یبزارها،   ،یپراکسیتست 

 آن ریخون و حجم، داروها و تاث ینیگزیجا

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف
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توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 . نوزاد( کی)هر دانشجو 

)هر  توسط دانشجویان    نوزادان  ژه یدر بخش مراقبت و  ی شگاهی و آزما   یصیتشخ  جیرا  هاییبررس •  5

 نوزاد(  کیدانشجو 

با   یبردارو بعد از نمونه  نیکاهش درد و تنش نوزاد ح  ،یرگینمونه  نحوه  شامل  ارزیابی  هایحیطه

 ها ش یآزما جینتا ری تفس ،یدوره نوزاد یبر شواهد موجود، غربالگر  یمبتن قاتیتحق جیاستفاده از نتا

توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 .نوزاد( کی)هر دانشجو 

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف

 نوزاد(  کی)هر دانشجو توسط دانشجویان  یجراح ازمندینوزادان ن یبررس •  6

  وم،یدر دفع مکون  ریشکم، تاخ  ونیستانسیدر بلع، د  ی ناتوان  ایشکم، استفراغ    ی قدام  وارهینقص دنظیر:  

 آنوس بسته 

  ،مخاط  ،یشامل سالم بودن پوست، زخم، بثورات، بافت اسکار، تورگور بافت  یابیمورد ارز  هایطهیح

 عاتیدور شکم و تعادل ما یرگیاندازه وزن، دادن دست از /گرفتن

توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 .نوزاد( کی)هر دانشجو 

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف

 نوزاد( کی) هر دانشجو نوزاد توسط دانشجویان   دما، عفونت  گلوکز، تنطیم  و مایعات یبررس •  7

و     T≥37.2  ه،یوجود منع تغذ  ای  هیعدم شروع تغذ   ،یسمیپوگلیهاقدامات    شامل  ارزیابی  هایحیطه

T≤36.3دما، وجود خطر عفونت یداری خطر ناپا شی، افزا 

توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 .نوزاد( کی)هر دانشجو 

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 انجام و ارایه تکالیف

 نوزاد(  کی)هر دانشجو توسط دانشجویان  اقدامات تصویر برداری ازمندینوزادان ن یبررس •  8

معمول،    هاییربردار یتصو  ،یربرداریتصوسازی جهت  آمادهاصول  اجرای    شامل  ارزیابی  هایحیطه

کل س  یگراف  ریتفس  ،یولوژیراد  ریتفس  یاصول  وضع  نهی قفسه  هوا،  نشت  قلب،    تی)سندرم 

کاتترها و محل    ت یوضع  یابیشکم، ارز  ی گراف  ری(، تفسیافراگمی د  ی پنوموتوراکس، هموتوراکس، هرن 

موارد، نقش پرستار در    ریسا  ،یوگرافیو اصول اکوکارد  MRIو اصول    یشده، سونوگراف  هیتعب  هایلوله

 و...  یربرداریتصو نیاز نوزاد در ح تیحما

توسط هر دانشجو    نیدر بال  ی ابیو ارزی  نوزاد جهت مراقبت همه جانبه با نظارت مرب  کیانتخاب   •

 .نوزاد( کی)هر دانشجو 

،  و مقاله مطالعه از کتاب

 ارایه تکالیفانجام و 
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 منابع جهت مطالعه پیش از کارآموزی:

 

• ACoRN Editorial Board, Solimano A, Littleford J, Ling E, O'Flaherty D, 

ACoRN Neonatal Society. ACoRN: acute care of at-risk newborns. ACoRN 

Neonatal Society; Last edition  

• Bissinger RL, and Annibale DJ. Golden Hours: Care of the Very Low Birth 

Weight Infant. The National Certification Corporation (NCC), Chicago, IL, Last 

edition 

• Davies L, McDonald S. Examination of the newborn and neonatal health: a 

multidimensional approach. Elsevier Health Sciences; Last edition 

• FILMS AND EDUCATUIONAL CLIPS 

• Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BM. Nelson Textbook of 

Pediatrics E-Book. Elsevier Health Sciences; Last edition  

• Solimano A, Ling E, O'Flaherty D. ACORN Acute care of at-risk newborns: a 

resource and learning tool for health care professionals. Vancouver: ACORN 

Editorial Board; Last edition 

• Verklan MT, Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing . 

Saunders, 2014; Last edition  

 
 


