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له به مداخاین درس به بحث پیرامون شناخت حالات نوزاد و شیرخوار سالم و بیمار و تشخیص نیاز آنها : توصیف کلی درس 

 و اقدامات لازم می پردازد.

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای



 

 

 شناخت وضعیت كلی نوزاد و شیرخوار سالم و بیمار و توانایی انجام مداخلات و اقدامات لازم  -1

 آشنایی با ناهنجاری ها و بیماری های نوزادان و توانایی انجام معاینات لازم-9

و تکامل و نقش تغذیه با شیر مادر بر سلامت كودک و كمک به پیشگیری از بیماری ها و مرگ و میر شناخت نحوه رشد  -5

 كودكان و آموزش موارد مربوطه به مادر

و پیشگیری از بیماریها از جمله واكسیناسیون به منظور سلامت نوزاد و شیرخوار و ارائه آموزش های  رعایت اصول بهداشتی-0

 خانوادهمربوطه با مادر و 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود كه فراگیر -

 نوزاد و شیرخوار را با ذكر دوره زمانی هر مرحله نام ببرد.و تکامل  مراحل رشد  -

 ویژگی های هر یک از مراحل رشد و تکامل را تعریف كند -

 را مرحله به مرحله و به تفکیک بیان كند.شرح حال و انجام معاینه نوزاد  هینحوه ته -

 ، دیررس و درشت برای سن حاملگی رادارای اختلال رشد داخل رحمی ،نارس اعم از نوزاد ،نوزاد پرخطرویژگی های  -

 نام ببرد

 نحوه انجام مراقبت های كانگرویی و علل و فواید و نحوه انجام آن را بیان كند -

 را نام ببرد و نحوه استفاده از آن ها را بیان كندنوزاد  اییاحبرای  ازیایل و داروهای مورد نو وس -

 را بیان كند.یرقان نوزادی ، علائم، عوارض، اقدامات تشخیصی، و  مراقبت های مربوطه در زیوپاتولوژییف -

 را به تفکیک ذكر كند.، پاتوفیزیولوژی، و عوارض، و اقدامات مراقبتی مربوطه و آپنه نوزادی کسییآسف -

 و علل مربوطه را نام ببرد تولد نیصدمات ح -

را نام برده و ختلالات نای و مری ا ، اسپیراسیون، سیانوز ، ناهنجاری های تنفسی،RDSنوزاد شامل  اختلالات تنفسی -

 بر حسب نشانه های مربوطه تشخیص دهد.

اقدامات درمانی و  ، عوارض لائم،ع را تعریف نموده و تراكئومالاسوی ، کروسوفالییم، دیافراگم ، نییاختلالات خلف ب -

 مربوطه را به تفکیک بیان كند. مراقبتی

 لازم را بیان كند اقدامات درمانی و مراقبتی ، عوارض لائم،عو اختالالت دستگاه ادراری تناسلی در نوزادن  -

نوزاد را در موارد لزوم بر حسب  نحوه ایزوله كردن ها و  اقدامات درمانی و مراقبت، عوارض، علائم ، عفونتهای نوزادی -

 كیس های ارائه شده در كلاس تشخیص دهد

 لازم را برشمارد. اقدامات درمانی و مراقبتی آن را تعریف  و  عوارض لائم،ع ،زیوپاتولوژییفی، و تشنج نوزاد -

 را بیان كندتغذیه در نوزادان با بر شیرمادر اهمیت  -

 ک را تعریف كند.بیمارستان دوستدار كود را نام برده وهم اتاقی  مزایای -

 را در كیس های مطروحه تشخیص دهد ت تغذیه در نوزاد و شیرخوارااختال -

 را بیان كند. نحوه تجویز سرم و مایع درمانی -

 را در دوره های مختلف زندگی نام ببرد برنامه واكسیناسیون -

مراقبت از  ، دییروئیپوتیه ریمادرزادی نظ ماریهاییب صیتشخلگری نوزادان به منظور اآزمایشات لازم جهت غرب -

PKU را ذكر كند ایدز نوزادی، و نوزاد ناهنجار. 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

9مجازی                                                                                     حضوری5تركیبی 

  :به رویکرد آموزشی انتخاب شدهیادگیری با عنایت -های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه كلاس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به كار میتركیبی از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 نوزاان  سدرارائه تقویم جدول 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 کلاس....................................روز و ساعت 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

سخنرانی و بحث  سازگاری نوزاد با دنیای خارج 1

 گروهی

 دكتر حسن پور 54/6/1041

سخنرانی و بحث  نوزاد و شیرخوارو تکامل  مراحل رشد  2

 گروهی

 دكتر حسن پور 9/7/1041

سخنرانی و بحث  شرح حال و معاینه فیزیکی نوزاد  3

 گروهی

 دكتر حسن پور 1/7/1041

، دارای اختلال رشد داخل رحمی ،نارس ) نوزادنوزاد پرخطر 4

 (دیررس و درشت برای سن حاملگی

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 دكتر حسن پور 16/7/1041

سخنرانی و بحث  سن نوزاد، معرفی نوزادان آسیب پذیر صدمات حین تولد، تعیین 5

 گروهی

 دكتر حسن پور 95/7/1041

مراقبت های متداول در اتاق زایمان، بیماری های شایع نوزادی  6

)كاندیدای دهانی، درماتیت كهنه و آمفالیت(، ختنه نوزاد، 

 غربالگری نوزاد

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 دكتر حسن پور 7/8/1041

سخنرانی و بحث  احیاء نوزاد 7

 گروهی

 دكتر حسن پور 10/8/1041

سخنرانی و بحث  نوزاد نارس )ریسک فاكتورها، عوارض، و مراقبت ها( 8

 گروهی

  

سخنرانی و بحث  نوزادان پرخطر 9

 گروهی

 دكتر كشاورز 91/8/1041

مشکلات ریوی در نوزادان نارس)آسفیکسی، آپنه،. دیسپلازی  11

 رونکوپولمونر(

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 دكتر كشاورز 98/8/1041

سخنرانی و بحث  اختلالات گوارشی در نوزادان 11

 گروهی

 دكتر كشاورز 3/1/1041

سخنرانی و بحث  دستگاه ادارای تناسلی در نوزاداناختلالات  11

 گروهی

 دكتر كشاورز 19/1/1041



 

 

سخنرانی و بحث  زردی نوزادی  11

 گروهی

 كشاورزدكتر  11/1/1041

سخنرانی و بحث  عفونت های نوزادی 11

 گروهی

 دكتر كشاورز 96/1/1041

سخنرانی و بحث  ، اقدامات(عوارض لائم،ع ،زیوپاتولوژییفی،) تشنج نوزاد 11

 گروهی

 دكتر كشاورز 5/14/1041

سخنرانی و بحث  تغذیه ، واكسیناسیون نوزادان 11

 گروهی

 دكتر كشاورز 14/14/1041

 دستگاه ها در بخش مراقبت ویژه نوزادان آشنایی با 11

 )جلسه اكسترا(

سخنرانی و بحث 

 گروهی

 دكتر كشاورز 17/14/1041

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ك -

 مقرر انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفی شده  -

 سلاهای ك مشاركت فعال در برنامه -

 :روش ارزیابی دانشجو

 %94تکوینی: شركت فعالانه در بحث های كلاسی و انجام بموقع تکالیف:  ارزیابی-

 %84كتبی )چهارگزینه ای، درست نادرست، باز پاسخ(:  رزیابی تراكمیا -

-  
 

 

  :منابع

 : كتبالف( 

 الهام مجلسی، مریم خدابخشی ترجمه ،9494 نلسون نوزادان خلاصه كتاب-1

2- Maternal newborn nursing, Marica, 2007)موجود در كتابخانه دانشکده( 

 ، ترجمه فاطمه علایی، انتشارات اناطب )موجود در كتابخانه دانشکده(1519درسنامه مراقبت پیشرفته نوزادان، وركورن -9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 

 


