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 آموختفکرت به نام آن که جان را 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: آشنایی با مفاهیم خانواده، نیازها، مراقبت خانواده محور، توانمندسازی خانواده محور، آشنایی با بحران تولد نوزاد نارس و یا    شرح درس

های دارای بیماریهای مادرزادی در خانواده، شناخت مراقبتهای تکاملی براساس الگوهای ارزیابی تکاملی و روند تکامل نوزاد بستری، مکانیسم
سازگاری خانواده در برخورد با تولد نوزاد نارس و ... آشنایی با مراحل فرآیند سوگ در والدین با رویکرد مراقبت از انسجام خانواده،    تطابق و

 شناخت دلبستگی و وابستگی والدین به نوزاد متولد شده
 

 لیهدف کلی : آشنایی با مفاهیم مربوط به خانواده و کودک نارس و مبتال به اختالالت تکام 

 

 اهداف رفتاری: 
خانواده و شناخت نیازهای اساسی سالمت نوزاد و خانواده، پرستاری کل نگر، مراقبت خانواده محور، توانمندسازی خانواده، و نقش پرستار     -

 در مراقبت نوزاد و خانواده را تو ضیح دهد
نوزادان، مراقبت حمایتی و انسجام خانواده، بحران ناشی از تولد نوزاد  خانواده در بحران و مراقبت از خانواده با کودک بستری در بخش ویزه    -

 نارس و یا بیمار در خانواده، توجه به نیاز عاطفی خانواده، ساختار فرهنگی خانواده، مراقبت فرهنگی خانواده را شرح ددهد 
به منظور بهبود مراقبت تکاملی، شناخت موانع موجود در روند تکامل طبیعی در بخش مراقبت ویژه نوز  - ادان، روش های کاهش تنش 

 وضعیت تکاملی، ارزیابی تکاملی را بیان کند
 توضیح دهد  NICUسالمت روان و حمایت روانی و اجتماعی خانواده دارای نوزاد بستری در  -
 های تطابق و سازگاری در والدین را بیان کندشناخت مکانیسم -
 رح دهدشفرآیند سوگ در والدین و خانواده را  -
 وابستگی و دلبستگی به نوزاد را شرح دهد -
 

 کودکان و نوزادان گروه آموزشی

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
   515575 شماره درس:              حمایت تکاملی  مراقبت خانواده محوردرس: عنوان 

 1402-1401نیمسال اول سال تحصیلی: نیم                                             واحد نظری  1 واحد:و تعداد نوع 

  طبق برنامه هماهنگ شده با آموزش واستادمحل تشکیل کالس:         ندارد              :یا همزمان پیش نیاز دروس

 مراقبتهای ویژه نوزادانارشد کارشناسی  ترم اول  :ترم()رشته، مقطع، فراگیران  

             طبق برنامه اعالم شده  زمان کالس:

 خانم دکتر سهیال جعفری میانایی -نم نباتی محبوبه  :مدرسین

 7610: تلفن تماس                                   محبوبه نم نباتی مسئول درس:

 namnabat@nm.mui.ac.ir  Email                         
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 خواب و لمس در نوزادان، تاثیر بر وضعیت تکاملی نوزادان را شرح دهد   -
 درد در نوزادان و مدیریت آن توضیح دهد -

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: -

 :  منابع اصلی درس -

- Hockenberry, Marilyn J., and David Wilson. Wong’s Nursing Care of Infants and children.. 
Last edition. 
- Hockenberry, M. J., Wong. D. L., Wilson, D. & Winkelestion, M. I., Wong’s Essentials of 
Pediatric nursing, Elsevier Mosby ; Last edition. 
- McGurk V. Neonatal Care-A Textbook for Student Midwives and Nurses. Nursing 
Srandard.Last edition. 
- Taylor C. Lilis C. Fundamentals of Nursing. Lippincott Williams & Wilkins; Last edition. 
 

 

اصفهان و  اصفهان: علوم پزشکی  "کودک بیمار پرستاری   درسنامه "نم نباتی م ، جونبخش ف و اساتید گروه کودکان کشور -4

 1400حیدری.

 شیوه اداره درس و تدریس
و قسمت گفتگو و تکالیف   و اف الین  با مشارکت فعال دانشجویان از طریق ادوبی کانکت  حضوری کالس های 

 سامانه نوید  

 

 ابزار مورد نیاز تدریس 

 درسی به صورت فایل پاورپوینت یا پی دی اف  یمحتوا انه،یرا

 

                                                                                                                               تکالیف 
 شرکت فعال در کالس درس    (1

 انگلیسی زبان به انگلیسی  مقاله یک فارسی زبان به ارائه با فارسی  مقاله یک مقاله ارائه  (2

و خانواده وی و یا یک سیستم نوزاد  )بر اساس یک مبحث     درس  مسئول  و  استاد  هماهنگی  با  درسی  موضوعات  از  یكی   مورد  در  سمینار  ارائة (3

مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر کار برد  بالینی وبینار ارائه می شود. سایر    پرستاری مرتبط با نوزادان  

به   2017حداقل سه مقاله فعال تشویق می گردند. مطالب از رفرنس های اصلی  و به روز استفاده شود وهمكالسی ها نیز به مشارکت  

باال مورد مطالعه قرار گرفته شود.  مطالب یک هفته قبل در اختیار استاد قرار گیرد.و بعد از اصالحات در اختیار استفاده دوستان  

ها با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی  های خانواده در تولید نوزاد و پاسخ به چالشبحران  . این سمینار بر اساس تهیه سناریو از  قرار گیرد

 نیز ارائه می گردد. و فرهنگی خانواده اماده می شود و  طرح مراقبتی از نوزاد دارای مشکالت ویژه با رویکرد مراقبت خانواده محور

 می شود  تکالیف در قالب پورت فولیو ارائه  - (4

 

 زشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:نحوه ار
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 نمره  عنوان ارزشیابی ردیف 

 نمره   2 باز اندیشی و باز خورد دهی    –شرکت و حضور فعال در کالس  1

 نمره   1 - انگلیسی زبان به انگلیسی  مقاله  1 و فارسی  زبان به ارائه با  فارسی مقاله1  مقاله ارائه  2

 سمینار  ارائة .1 3

  

 نمره   3

 نمره   14 آزمون پایان ترم 4

 : و مقررات کالسقوانین  
 

خواهد گرفت. در صورتی که غیبت   انجام  ،سواالت  پاسخ به    قیجلسات از طرفعال در    حضور به عنوان    مشارکت دانشجو   .1

به ترتیب   بت،یساعت جلسات باشد، درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن غ   17/4دانشجو در کالس بیش از  

 یا غیبت محسوب خواهد شد.  ذفح

 .ردیگ  یتعلق نم  یگردد، نمره ا یکه پس از زمان مقرر ارسال م  یفیروز است. به تکال 10 فیفرصت انجام تکال حداکثر .2

 

 

 
 

 ی درس زمانبندجدول 

 مراقبتهای ویژه نوزادان  کارشناسی ارشد  3فراگیران: ترم اول              حمایت تکاملی  مراقبت خانواده محورعنوان 

طبق جدول برنامه  کالس:  ومکان  زمان               1402-1401  اول: یلیتحص نیمسال                  515543شماره درس: 

 12-10یکشنبه 

فعالیت   نوع جلسه  عنوان درس  و ساعت   تاریخ جلسه 

 یادگیری

 مدرس

1 
10/7/1401 

 

 معرفی درس 

شناخت نیازهای اساسی سالمت نوزاد و    و خانوادهبررسی  - 
خانواده، پرستاری کل نگر، مراقبت خانواده محور،  

 توانمندسازی خانواده، نقش پرستار در مراقبت نوزاد و خانواده

 حضوری 

 

گفتگو و  

 بحث 

 دکتر نم نباتی   

2 
17/7/1401 
 

 درد در نوزادان و مدیریت آن  -

 
 حضوری 

 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

3 
24/7/1401 

  

خانواده در بحران و مراقبت از خانواده با کودک بستری در    -
بخش ویزه نوزادان، مراقبت حمایتی و انسجام خانواده، بحران  
نیاز   ناشی از تولد نوزاد نارس و یا بیمار در خانواده، توجه به 

خانواده،   فرهنگی  ساختار  خانواده،  فرهنگی عاطفی  مراقبت 
 خانواده

 

 

 حضوری 

 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 

 دکتر نم نباتی 

4 
1/8/1401  
 

 خواب و لمس در نوزادان، تاثیر بر وضعیت تکاملی نوزادان  -
ارائه مقاله و   حضوری 

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 
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5 8/8/1401 

مراقبت تکاملی، شناخت موانع موجود در روند تکامل طبیعی    -
به  در   بخش مراقبت ویژه نوزادان، روش های کاهش تنش 

 منظور بهبود وضعیت تکاملی، ارزیابی تکاملی

 

 حضوری 

 

باز  

اندیشی   

بازخورد 

   دهی

 دکتر نم نباتی 

6 
15/8/1401 

 

سالمت روان و حمایت روانی و اجتماعی خانواده دارای نوزاد    -

 NICUبستری در 

 

پاسخ به    اف الین 

 سوال 

 دکتر نم نباتی 

7 22/8/1401  
 فرآیند سوگ در والدین و خانواده،   -
 های تطابق و سازگاری در والدین شناخت مکانیسم -

) حضوری

 دانشکده ( 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 جعفری دکتر 

8 6/9/1401  
 وابستگی و دلبستگی به نوزاد  

 

) حضوری

 دانشکده ( 

گفتگو 

 بحث

 دکتر نم نباتی  

9 /10/1401 
 

 امتحان با هماهنگی  
 دکتر نم نباتی   حضوری 


