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   (Course Plan) طرح دوره    

 کلی:   مشخصات

 :  نام دانشکده

 پرستاری و مامایی 

 :  گروه آموزشی

 کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان 

   :نام درس 

 2های پرستاری نوزادان  اصول مراقبت

 :  رشته تحصیلی

 های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت
 

 

 درس: مشخصات 

های پرستاری اصول مراقبت  نام درس:

 2نوزادان  

مقدمه ای بر پرستاری مراقبت    پیش نیاز:  نظری  2  تعداد واحد:

نوزادان ویژه  مراقبتو    های  های  اصول 

 1پرستاری نوزادان 

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

 نام مدرس یا مدرسین :  

 نام مدرس مسوول درس :  

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 
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 اهداف درس: 

 هدف کلی:  

 . ژهیمراقبت از نوزادان در بخش مراقبت و ی دانشجو برا ی آمادگ

 :  1اهداف اختصاصی

   ꓼنوزادآماده کردن دانشجو برای مراقبت همه جانبه از نوزاد با هدف ارتقای سالمت  •

 ꓼشناخت اصول مراقبتی مانند تنظیم درجه حرارت •

 ꓼها، تعادل اسید و باز در نوزادانتعادل آب و الکترولیت •

 ꓼآشنایی با متابولیسم و تنظیم قند در بدن نوزادان •

 ACoRNꓼای، آشنایی با برنامه  آشنایی با پایش تغذیه •

 . پذیرش و ترخیص نوزاد •
 

 دانشجویان : وظایف/ تکالیف   

 

 

 

 

 

 
 اجزاری کوچکتر تقسیم شده است. منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به  1
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 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 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

• Alspach JG. Core curriculum for critical care nursing. Elsevier Health Sciences; Last edition 

• Fanaroff AA, Fanaroff JM. Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate, Expert 

Consult-Online and Print, 6: Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate. Elsevier 

Health Sciences; Last edition 

• Hey E, editor. Neonatal formulary: drug use in pregnancy and the first year of life. John Wiley 

& Sons; Last edition 

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

Last edition 

• Weale A. Clinical Pharmacology for Nurses. Journal of Advanced Nursing. Last edition 

• Young T, Mangum B. Neofax. Thomson Reuthers. Last edition 
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 جدول زمان بندی دروس : 

شماره 

 جلسه

 نام مدرس  روش تدریس  عنوان مطلب  ساعت  تاریخ

درس   1جلسه  درس  اتی کلمعرفی  و    طرح  با  مراقبت  مرتبط   های اصول 

  2 نوزادان پرستاری

  های و پیگیری  نوزاد  روانی  و   جسمی  سالمت   ارتقا  در   پرستار  نقش

 تولد  از پس معمول

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  نوزادان   ویژه مراقبت بخش در نوزاد پذیرش اصول و روند   2جلسه 

 ACoRN  (Acute  برنامه  اساس  بیمار بر  و  بدحال  نوزاد  شناخت   3جلسه 

Care of at Risk Neonate ) 

  حضوری/ مجازی 

 در   حرارت  درجه  و تنظیم  هیپوترمی  و خطر  حرارت  تنظیم  اهمیت   4جلسه 

 نوزاد 

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  نوزادان  در الکترولیت و آب تعادل و  درمانی مایع اصول   5جلسه 

  گازهای   تفسیر  نوزادان و  در  آن  رایج  اختالالت  و   باز  و  اسید   تعادل   6جلسه 

 خونی

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  نوزاد  ایتغذیه مادر و پایش شیر با تغذیه تداوم اصول   7جلسه 

  حضوری/ مجازی  نوزادان  در خون قند  گلوکز، تعادل متابولیسم   8جلسه 

 نوزاد  با  برخورد نحوه  و   عالیم و  علل هیپوگلیسمی ، و    هیپرگلیسمی   9جلسه 

 هیپوگلیسمیو  هیپرگلیسمی

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  مداخالت و  الزم هایپایش، مراقبت  نحوه و وریدی تغذیه اصول   10جلسه 

  حضوری/ مجازی  در نوزاد ترم و نارس رشد پایش نحوه   11جلسه 

 و  نارس  نارس و مالحظات اختصاصی نوزاد  نوزادان  شایع  مشکالت   12جلسه 

  وزن کم

  حضوری/ مجازی 

تکاملی و  حمایتی،    رویکرد  با  مراقبت  طراحی  و  نارس  نوزادان تکامل   13جلسه 

 تسکینی

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  منزل به نوزاد انتقال ترخیص و روند جهت ریزیبرنامه   14جلسه 

  حضوری/ مجازی  نوزاد  حضور خانواده و منزل متعاقب زندگی سبک تغییرات   15جلسه 

  حضوری/ مجازی  منزل در مراقبت ترخیص و آموزش از پس پیگیری   16جلسه 

 آموزشی   ریزیبرنامه  و  نوزاد  تله نرسینگ و تله مدیسین در ترخیص   17جلسه 

 حمایتی  و

  حضوری/ مجازی 

 مجازی می باشد. روش تدریس شامل حضوری یا 
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 (Lesson Plan) طرح دوره

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

اصول و    نوزادان  ژه یو  یمراقبت ها  یبر پرستار   یمقدمه ا  پیش نیاز: 2 نوزادان پرستاری هایاصول مراقبت نام درس : 

 1 نوزادان پرستاری هایمراقبت
 نام مدرس  

 ول ئنام مدرس مس

 . ژهیمراقبت از نوزادان در بخش مراقبت و یدانشجو برا یآمادگ : هدف کلی درس 
 

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

جلسه  

1 

درس با    اتی کلمعرفی  و    طرح  مرتبط 

مراقبت  درس  پرستاری   هایاصول 

   2 نوزادان

  و   جسمی  سالمت  ارتقا  در  پرستار  نقش

  پس   معمول  هایو پیگیری  نوزاد  روانی

 تولد از

 سالمت   ارتقا  در  پرستار  نقش

-و پیگیری  نوزاد  روانی  و  جسمی

را شرح    تولد  از  پس  معمول  های

 دهد. 

سخنرانی مجازی، 

 پرسش و پاسخ  و 

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
- 

جلسه  

2 

 بخش  در   نوزاد  پذیرش  اصول  و   روند

 نوزادان  ویژه مراقبت

  در  نوزاد  پذیرش  اصول  و   روند

را   ویژه  مراقبت  بخش نوزادان 

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

3 

 اساس  بیمار بر  و  بدحال  نوزاد  شناخت

   ACoRN برنامه

(Acute Care of at Risk 

Neonate ) 

شناسایی   و   بدحال  نوزاد  اصول 

بر    ACoRN  برنامه   اساس   بیمار 

 را تشریح کند.

 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

4 

  هیپوترمی  و خطر  حرارت  تنظیم  اهمیت

 نوزاد  در حرارت درجه و تنظیم

و    حرارت  تنظیم  اهمیت بیان  را 

 حرارت   درجه  کنترل  راهکارهای

 را بیان کند.  نوزاد در

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

5 

  و  آب  تعادل  و  درمانی   مایع  اصول

 نوزادان  در الکترولیت

  و  آب تعادل   و  درمانی   مایع اصول

 را بیان کند.   نوزادان  در  الکترولیت

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

6 

 آن   رایج  اختالالت  و   باز  و  اسید  تعادل

 خونی گازهای تفسیر نوزادان و در

  اختالالت  ،باز  و   اسید  تعادلاصول  

را بیان کند و  نوزادان  در آن رایج

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله
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را    خونی  گازهای  تفسیراصول  

 شرح دهد. 

جلسه  

7 

  مادر و پایش   شیر  با   تغذیه   تداوم  اصول

 نوزاد ایتغذیه

مادر و    شیر  با   تغذیه  تداوم  اصول

 را بیان کند.  نوزاد ایتغذیه پایش 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

8 

تعادل  متابولیسم   در  خون  قند   گلوکز، 

 نوزادان 

  قند   تعادل   و   گلوکز  متابولیسم

 را تشریح کند.  نوزادان در خون

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

9 

  و   علل  هیپوگلیسمی ، و    هیپرگلیسمی

 نوزاد   با   برخورد  نحوه   و   عالیم 

 هیپوگلیسمیو  هیپرگلیسمی

در    هیپوگلیسمیو    هیپرگلیسمی

 برخورد   نحوه  و  عالیم   و   علل  ،نوزاد

 آن را بیان کند.  با

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

10 

پایش،    نحوه  و   وریدی  تغذیه  اصول

 مداخالت  و  الزم هایمراقبت

  پایش   نحوه  و  وریدی  تغذیه  اصول

را   مداخالت  و  الزم  هایمراقبت  و

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

11 

و    رشد  پایش   نحوه در نوزاد ترم و نارس رشد پایش نحوه ترم  نوزاد  در 

 نارس را شرح دهد. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

12 

و    نوزادان  شایع  مشکالت نارس 

  کم   و  نارس  مالحظات اختصاصی نوزاد

  وزن 

و    نوزادان  شایع  مشکالت نارس 

نوزاد   نارس  مالحظات اختصاصی 

 را بیان کند.  وزن کم  و

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

13 

 مراقبت  طراحی  و  نارس  نوزادان  تکامل 

 تکاملی و تسکینیحمایتی،  رویکرد با

  رویکرد  با   مراقبت  طراحی  اصول

تسکینیحمایتی،   و  را    تکاملی 

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

14 

 انتقال  ترخیص و روند  جهت  ریزیبرنامه

 منزل  به نوزاد

ترخیص   جهت  ریزیبرنامهاصول  

را نام    منزل  به  نوزاد  انتقال  و روند 

 ببردو

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

15 

خانواده و منزل   زندگی  سبک  تغییرات

 نوزاد  حضور متعاقب

خانواده    زندگی  سبک  تغییرات

 را بیان کند.  نوزاد حضور متعاقب

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

16 

آموزش   از  پس  پیگیری و    ترخیص 

 منزل در مراقبت

ترخیص و   از  پس  پیگیریاصول  

را   منزل  در  مراقبتجهت    آموزش

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

17 

 تله نرسینگ و تله مدیسین در ترخیص

 حمایتی و آموزشی ریزیبرنامه و نوزاد

از   استفاده  و  اصول  نرسینگ  تله 

  و   نوزاد  تله مدیسین در ترخیص

را   حمایتی و آموزشی ریزیبرنامه

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله
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 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 :  •

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

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد. تمح


