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 (Course Plan) دورهطرح     

 

 کلی:   مشخصات

 :  نام دانشکده

 پرستاری و مامایی 

 :  گروه آموزشی

 کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان 

   :نام درس 

 نوزادان مراقبت ویژه پرستاری   ای بر مقدمه

 :  رشته تحصیلی

 های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت
 

 

 مشخصات درس: 

 ندارد  پیش نیاز: واحد  2  تعداد واحد: نوزادان   ژهیبر پرستاری مراقبت و  ایمقدمه  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 :  

 .آشنایی با مفاهیم مربوط به مراقبت از نوزادان

 :  1اهداف اختصاصی

 ꓼآشنایی با مفاهیم پریناتولوژی •

 ꓼآشنایی با جایگاه سیاستگذاری در آینده نظام سالمت •

 ꓼآشنایی با اقتصاد سالمت و اهمیت مراقبت از نوزادان و مادران •

 ꓼآشنایی با سطح بندی خدمات نظام سالمت •

 . با اصول و مفاهیم مرتبط با پرستاری نوزادان آشنایی •
 

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : 

 

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی  

%  40 آزمون پایانی  

 %  15 آزمون یا آزمون های میان ترم

 %  10 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم   

 %  30 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین 

 
 منظور از اهداف اختصاصی، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است.  1
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

• Verklan, M.T., Walden, M. and Forest, S. eds., 2020. Core curriculum for neonatal intensive care 

nursing e-book. Elsevier Health Sciences . 

 . معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اخرین ویرایش  ،سالمت مادران افتهیادغام   یمراقبت ها •

 . معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اخرین ویرایش  ناخوشی اطفال )مانا(، افتهیادغام   یمراقبت ها •

معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و  ، اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه  ،واگیرمرکز مدیریت بیماری های  •

 . آموزش پزشکی، اخرین ویرایش

  آماری  هایشاخص   به آدرس: آخرین    بهداشت،  جهانی  سازمان  ملل،   سازمان  و  بهداشت  جهانی  سازمان  هزاره  توسعه  اهداف •

 پزشکی.  آموزش و درمان وزارت بهداشت -مدارس و  جمعیت خانواده، سالمت دفتر سالمت معاونت گزارش کشور،

  در  جهان  کودکان   وضعیت  - متحد  ملل  سازمان  صندوق  به آدرس:  ایران،  اسالمی  جمهوری  اندازچشم  ، سند 1404  افق   برنامه •

 ویرایش. آخرین  -ایران متحد، ملل  صندوق سازمان   -کودك  بقا جهت اجرایی خالصه و 2018 سال

 . شیرایو  نیآخرنگر، تهران،  (، ترجمه دکتر کدیور و همکاران، نشر جامعهNICUکوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت ویژه نوزادان ) •

 

 

 جدول زمان بندی دروس : 

 نام مدرس  روش تدریس  عنوان مطلب  ساعت  تاریخ جلسه

بر پرستاری مراقبت  ایمقدمه مرتبط با درس  اتیکلمعرفی طرح درس و    1جلسه 

  نوزادان ژهیو

  مجازی  /حضوری

  مجازی  /حضوری  در دنیا و ایران و بررسی علل آن مرگ مادران و نوزادانمروری بر    2 جلسه

 و مفاهیم سن داخل رحمی یعلم نوزادان و پرناتولوژ گاه یجا   3جلسه 

 ی سن داخل رحم •

رس • و  نارس  ارز  دهینوازاد  جن  یابیو  ابزارها  ینیسن  از  استفاد   یبا 

 موجود 

 یسن باردار نییزودرس و تع مانیزا •

 ناتال یو پر یرخواریش ،یمرگ دوره نوزاد فیتعار •

 ینوزاد کم وزن، وزن مناسب و وزن باال نسبت به سن داخل رحم •

 نوزادان بر اساس وزن  یبندتقسم •

  مجازی  /حضوری

 نوزادان ژهیبخش مراقبت و یو استاندارد ها یمراقبت سطوح   4جلسه 

 بندی  سطح در اجرای خدمات ساختار: بندیسطح  اصول •

 4و3 ، 2 ،1 سطح:  نوزادان طب در مراقبت سطوح •

  مجازی  /حضوری
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 نوزاد  از ویژه مراقبت اصول •

 ویژه مراقبت به  نوزادان با نیاز از درست درك •

 بحرانی  شرایط از نوزاد خروج زمان از درست درك •

 بحران  بروز صورت در نوزادان انتقال از درست  درك: ویژه مراقبت •

 اولویت  به توجه و تخت کمبود

 نوزادان ژهیبخش مراقبت ودر  نوزادان پرخطرآشنایی با    5جلسه 

 نوزادان  ژهی عوامل تنش زا در بخش مراقبت و

  مجازی  /حضوری

  مجازی  /حضوری نوزادان  ژهیدر بخش مراقبت و یپرستار ندیفرا   6جلسه 

  مجازی  /حضوری نوزادان  ژهیبخش مراقبت وی در نقش پرستار حرفه ا   7جلسه 

  مجازی  /حضوری سالمت مادر و نوزاد یمراقبت ارتقا یکشور برنامه   8جلسه 

 و سند هزاره   ندهیآ یریجهت گ و سالمت محور های استیس   9جلسه 

 نوزاد و  خانواده سالمت  سیاستگذاری در مشارکت

  مجازی  /حضوری

   ی سالگ 2مراقبت سالمت نوزادان تا  یاستگذاریس   10جلسه 

 نوزادان ژهیمراقبت و یدر پرستار یاستگذاریس

 بدحال و نارس  مارانینوزادان و تعدد ب  ژهیمراقبت و  هایتخت  شیافزا •

 نوزادان  ژهیو هایتعداد تخت  شیافزا لیدال •

 از امکانات حاضر نهیاستفاده به •

  مجازی  /حضوری

 و ویژگی های ان  نوزادان  ژهیارشد و یبه دوره کارشناس ازین   11جلسه 

 نوزادان  ویژه هایبخش مراقبت جایگاه  نشر

  مجازی  /حضوری

 آن  تاریخچهو  ندر مراقبت از نوزادا  یارائه خدمات سطح بند تیاهم   12جلسه 

 نوزادان  طب در مراقبتی سطوح

 بهینه  خدمات و  بندیاقتصاد سطح و بندیسطح 

  مجازی  /حضوری

 ندهیآ یریسالمت محور و جهت گ یها استیس   13جلسه 

 1404افق  ندهیآ یریاقتصاد سالمت و جهت گ

  مجازی  /حضوری

  سالمت  ارتقای  با   ارتباط   در  اهداف   به  دستیابی   به  توجه  و   هزاره  اهداف   14جلسه 

 نوزادان  و مادران

 نوزادان  ویژه هایتخت اثربخشی هزینه

  مجازی  /حضوری

  مجازی  /حضوری ن نوزادا ژهیدر بخش و نوزاد یمنیاآشنایی با مفاهیم و اصول    15جلسه 

و درس آموخته    fish bone،  خطا  یا  شهیر  لیتحل  و  خطا  یبررساصول     16جلسه 

 شده از خطا 

  مجازی  /حضوری
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پا  تیریمد   17جلسه  و ت درعفون  اصول کنترل  ش یو  مراقبت  و   نوزادان  ژهیبخش 

 آن راهبردهای  شناسایی

  مجازی  /حضوری

 روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد. 

 (Lesson Plan) درسطرح     

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

 ندارد  پیش نیاز: نوزادانمراقبت ویژه پرستاری  ای برمقدمه نام درس : 

 نام مدرس  

 ول ئنام مدرس مس

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

 تکلیف / پروژه  رسانه آموزشی روش تدریس اهداف ویژه  بینابینی اهداف   جلسه

جلسه  

1 

و   درس    اتی کلمعرفی  طرح 

درس با  بر   ایمقدمه  مرتبط 

  نوزادان ژهیپرستاری مراقبت و

با درس  اتیکل  ای مقدمه  مرتبط 

 نوزادان   ژهیبر پرستاری مراقبت و

 .دینما تشریحرا 

سخنرانی مجازی، 

 پرسش و پاسخ  و 

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
- 

جلسه  

2 
 مرگ مادران و نوزادانمروری بر 

  در دنیا و ایران و بررسی علل آن

 جایگاه علم نوزادان و پریناتالوژی

در  مرگ مادران و نوزادان  اهمیت

فهرست  دنیا و ایران و علل آن را  

 .دینما

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

3 

نوزادان و پرناتولوژ   گاهیجا  ی علم 

 و مفاهیم سن داخل رحمی 

 

نوزادان و پرناتولوژ   گاهیجا  ی علم 

را   رحمی  داخل  سن  مفاهیم  و 

 بیان نماید. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

4 

  یو استاندارد ها  یمراقبت  سطوح

 نوزادان   ژهیبخش مراقبت و

  یو استاندارد ها  یمراقبت  سطوح

را به   نوزادان  ژهیبخش مراقبت و 

 .دهد حیضاختصار تو

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

5 

با   پرخطرآشنایی  در   نوزادان 

 نوزادان   ژهیبخش مراقبت و

عوامل تنش زا در بخش مراقبت  

 نوزادان  ژهیو

نوزادان پرخطر در بخش مراقبت  

تنش زا در   عواملو    نوزادان  ژهیو

و مراقبت  را   نوزادان  ژهیبخش 

 تشریح کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 
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جلسه  

6 

در بخش مراقبت   یپرستار  ندیفرا

 نوزادان  ژهیو

اجرای   مراحل  و    ندیفرااصول 

و   یپرستار مراقبت  بخش    ژهیدر 

 . د ینمارا بیان نوزادان 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

7 

ا پرستار حرفه  بخش  ی در  نقش 

 نوزادان  ژهیمراقبت و

ا پرستار حرفه  در بخش    ینقش 

 . را بیان کند نوزادان ژهیمراقبت و

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

8 

ارتقا  یکشور  برنامه   یمراقبت 

   سالمت مادر و نوزاد

کشور ارتقا  یبرنامه    یمراقبت 

 را بیان کند. سالمت مادر و نوزاد 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

9 
محور  های  استیس   و  سالمت 

گ و سند هزاره    ندهیآ  یریجهت 

سالمت    یاستگذاریس مراقبت 

   ی سالگ 2نوزادان تا 

 سیاستگذاری   در  مشارکت

 نوزاد و  خانواده سالمت

و    یها  استیس محور  سالمت 

را   و سند هزاره  ندهیآ  یریجهت گ

 بیان کند. 

سالمت    یاستگذاریس مراقبت 

تا   و   یسالگ  2نوزادان 

و    یاستگذاریس خانواده  سالمت 

 کند. تشریحرا  نوزاد

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

10 
پرستار  یاستگذاریس  ی در 

 نوزادان  ژهیمراقبت و

 ی در پرستار   یاستگذاریس اصول  

و تشریح ن  نوزادا  ژهیمراقبت  را 

 کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

11 
  ژهیارشد و   یبه دوره کارشناس  ازین

 و ویژگی های ان  نوزادان

مراقبت  جایگاه    ویژه  هایبخش 

 نوزادان 

  ژهیارشد و   یبه دوره کارشناس  ازین

کند  نوزادان بیان    جایگاه و    را 

را   نوزادان  ویژه  هایبخش مراقبت

 تشریح کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

12 

  یارائه خدمات سطح بند  تیاهم

 ن در مراقبت از نوزادا 

 نوزادان  طب در مراقبتی سطوح

در مراقبت از    یخدمات سطح بند

لیست    نوزادان  سطوح و  را 

 کند. نوزادان طب در مراقبتی

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

13 

و    یها  استیس محور  سالمت 

 ندهیآ یریجهت گ

گ جهت  و  سالمت    یریاقتصاد 

 1404افق  ندهیآ

و    یها  استیس محور  سالمت 

 را توضیح دهد.   نده یآ  یریجهت گ

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

14 

  دستیابی  به  توجه  و  هزاره  اهداف

  ارتقای  با  ارتباط  در  اهداف  به

 نوزادان    و مادران سالمت

  ویژه  هایتخت  اثربخشی  هزینه

 نوزادان 

  دستیابی  به  توجه  و  هزاره  اهداف

  ارتقای  با  ارتباط  در  اهداف  به

را نوزادان    و  مادران  سالمت

و   دهد    اثربخشی  هزینهتوضیخ 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 
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را تحلیل   نوزادان  ویژه  هایتخت

 کند. 

جلسه  

15 

 ی منیاآشنایی با مفاهیم و اصول  

 ننوزادا ژهیدر بخش و نوزاد

اصول   و  در   نوزاد  یمنیامفاهیم 

 ن را بیان کند.نوزادا  ژهیبخش و

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

16 

 شه یر  لیتحل  و  خطا  یبررساصول  

درس   fish bone،  خطا  یا و 

 آموخته شده از خطا 

 شه یر  لیتحل  و  خطا  یبررساصول  

 را بیان کند.  خطا یا

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

17 

پا  تیریمد کنترل   ش ی و   اصول 

درعفون و  ت  مراقبت    ژهیبخش 

  راهبردهای  شناساییو    نوزادان 

 آن 

پا  تیریمداصول     کنترل  ش یو 

درعفون و  ت  مراقبت    ژهیبخش 

 را توصیح دهد.  نوزادان

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

 

 اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد.   •

 حرکتی ( می باشد.  –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان  •

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد.  مجازی، شامل انواع روش ها مانند  روش تدریس :  •

رپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ،  ، پاوpdf  ،wordرسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایل  •

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد. تمح


