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 شرح درس: 

 شرايط مختلف آگاهی داشته باشند.الزم است دانشجويان مامايی نسبت به حاالت نوزاد در هنگام سالمت و بيماري و نيازهاي وي در لذا باشد، می بشر زندگیترين دوران نوزادي اساسی

 هدف کلی درس

 تشخيص نيازها و تصميم مناسب به ويژه در نوزادان آسيب پذير )نظير نوزاد نارس و غيره( ،شناخت حاالت نوزاد و شيرخوار در هنگام سالمت و بيماري

 درانجام معاينات منديتوانكسب نوزاد و شيرخوار،  شايع ها و بيماريهايتشخيص و شناخت ناهنجاري

 ربوطه برسالمت كودك و مهارت در آموزشهاي م (شيرمادر)بخصوص شناخت نحوة رشد و تكامل و نقش تغذيه 

 رعايت اصول بهداشتی و موارد پيشگيري از جمله واكسيناسيون در مورد سالمت نوزاد و شيرخوار و دادن آموزشهاي الزم به مادر و خانواده

 

 رود فراگيران قادر باشند: در پايان اين درس انتظار می اهداف رفتاری:

 

  را شرح دهد ....( تراكئوماالسی عصبی لوله هايناهنجاري ميكروسفالی، دستگاه عصبی) مادرزادي ناهنجاريهايژي،عالئم بالينی، نحوه تشخيص، درمان و مراقبت در وفيزيوپاتول -1

را   (  هيکالن  غشکککا   بيمکاري)  RDS.    نوزادي  گذاري پنکه  تاكی  ماچوريتی،  پره  ايديوپاتيک  ،آپنکه  نوزادي  ايدوره  تنفس  -ماچوريتی  پره  ايديوپاتيک   آپنکه  )  نوزادان  تنفسکککی  مشکککكالت -2

 شناسايی كند .

دياپرراش را شککرح  .    نوزادي  مننژيت و  نوزادي  ملتحمه  ورم   ، ناف  بند  عفونت  به  مربوط هاي  مراقبت و  درمان  و  تشککخيص  علل،  /بالينی  سککير  نوزادي، فيزيوپاتولوژي،  هاي  عفونت -3

 دهد

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/neonatal2
https://eclass.mui.ac.ir/b/cwx-img-ioi-dum


 

 

 
 
 
 
 

 را شرح دهد...........(فيستول بين مري و تراشه و آترزي مري ناهنجاري هاي دستگاه گوارش ) ژي،عالئم بالينی، نحوه تشخيص، درمان و مراقبت در وفيزيوپاتول -4

 نوزاد را توصيف كند. تغذيه  و  درمانی ومايع نوزادان در الكتروليت و آب -5

 مراقبت هاي تنفسی از نوزادان را مديريت كند. -6

 را توضيح دهد. K   ويتامين كمبود از ناشی ازخونريزي بالينی، ومراقبت سير ،عالئم، خونريزي علل نوزادان در خونريزي -7

 .افتراق دهد از يكديگر تكني  هاي صحيح و غلط مربوط به انجام عمليات احيا  را -8

 ، چگونگی انجام ان را توضيح دهدداروهاو .نوزاد احيا  براي الزم  وسايل و محيط فيزيكی شرايط ، احيا  هايانديكاسيون ريوي قلبی احيائ -9

 

  منابع اصلی درس٭

1- Wong. Nursing care of infants and children. St louis. Mosby last edition 

2- Nelson, Behrman .Text book of pediatrics. New York, Saunders co. last edition. 

3- Carale Kenner, Judy Wright Lott “Comprehensive Neonatal Nursing care” last ed, Saunders com. USA 

 درسنامه احياي كشوري و كم  تنفس نوزادان   -4

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(:: حضوری /روش تدریس)در جلسات 

   –پرسش و پاسخ   - سخنرانی

 ت آنالین به تفکيک(: وظایف فراگيران )در جلسات آفالین و جلسا

 مطالعه قبل از کالس  طبق جدول زمان بندی  -1

 فعال بودن ميکروفن و اینترنت فعال در کالس های ان الین . -2

 : ات كالس)در جلسات آفالين و جلسات آنالين به تفكي (رقوانين و مقر 

 ان الین  و انجام تکاليف در کالس اف الین  حضوری یا حضور فعال در کالس  -

 فعال بودن دوربين برای مشارکت در کالس در جلسه ان الین ) یک نفر به عنوان نماینده(  -

وی در نظر    برایای  در صورت عدم ارائه تکليف و یا ارائه تکليف بعد از این تاریخ نمره   و   سه مربوط به مبحث کالس تحویل دهد ل دانشجو موظف است تکاليف خود را در ج-

 گرفته نخواهد شد.  

 طبق لينک اعالم شده بر اساس شرایط حضوریب یا مجازی  لينک جلسه کالس  - 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 20نمره از  فعاليت  رديف 

 1 انجام تكاليف در سامانه نويد   1

 1 فعال  در كالس  و  مشاركت تعامل و حضور   3

 18 امتحان ترم   4

 20 جمع  

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 10-8يكشنبه ها  ) حضوري يا مجازي بودن بر اساس  برنامه  اموزش دانشكده  متعاقبا اعالم  می شود(  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

ماژول جلسات   نوع جلسه  عنوان جلسه  تاریخ ردیف

 آفالین

 مدرس  

  ☐حضوری   و......هاي لوله عصبی تراكئوماالسی ناهنجاري  ،ميكروسفالی  ناهنجاريهاي مادرزادي 2/1401/ 11 1

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

،  فيستول بين مري و تراشه و آترزي مري ، آترزي كوان  ناهنجاريهاي مادرزادي 2/1401/ 18 2

 و..... هرنی ديافراگم 

  ☐حضوری  

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

3 25 /2/1401   ☐حضوری   و  تغذيه نوزاد   در نوزادان ومايع درمانی آب و الكتروليت 

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

4 1/3/1401 آپنه ايديوپاتي  ،اي نوزادي تنفس دوره،آينه نوزادي  مشكالت تنفسی نوزادان ..… 

    RDS .تاكی پنه گذاري نوزادي  ،پره ماچوريتی
  ☐حضوری  

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 نباتی دکتر محبوبه نم  

5 8/3/1401   ☐حضوری   ... از آپنه ايديوپاتي  پره ماچوريتی ( نوزادان یمشكالت تنفس ادامه   

 ☐آنالین  

 ☒آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

6 15 /3/1401  

تعطيل    

كالس اف  

 الين است  

ژی، سير بالينی/ علل، تشخيص و درمان و  وفيزیوپاتول عفونت های نوزادی 

  .نوزادی و مننژیت نوزادی  ورم ملتحمه  ، مراقبت های مربوط به عفونت بند ناف  

 نحوه پيشگيری درمان و مراقبت از دیاپرراش 

  ☐حضوری  

 ☐آنالین  

 ☒آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

7 22 /3/1401 وسایل الزم  و شرایط فيزیکی محيط  ، احياء  های اندیکاسيون قلبی ریویاحيائ  

 برای احياء نوزاد.
  ☒حضوری  

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم نجمه آجودانيان  

8 29 /3/1401 خونریزی ناشی  مراقبت عالئم، سير بالينی،  ، علل خونریزی  خونریزی در نوزادان  

 K    کمبود ویتاميناز 
  ☒حضوری  

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم نجمه آجودانيان  

  ☐حضوری   امتحان ) با هماهنگی(  4/1401 9

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکليف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 دکتر محبوبه نم نباتی  

 


