
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  

 

   .1400سال  دوم   نيمسال          (2اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری نوزادان)   نام درس: 

 کودکان ونوزادان گروه آموزشی :      مامایی  و پرستاری دانشکده: 

2-care-acute-neonatal-of-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc 

 

gr0-4vk-tdy-https://eclass.mui.ac.ir/b/7za 

 

 

 

می باشد. جهت انجام مراقبت بهتر و موثرتر از این   NICUان از وظائف پرستاران  آنسالمت نوزادان و خانواده  شرح درس:  

با اختالالت دستگاه های مختلف بدن نوزادان آشنا شوند تا بتوانند مراقبتهای موثر و   NICUقشر الزم است که پرستاران  

 مفيدی را ارائه دهند.  

 هدف کلی درس:

مراقبت همه جانبه از نوزاد و خانواده آنان در طی بستری به منظور ارتقاء سالمت  آماده ساختن دانشجو برای فراهم آوردن موقعیتهای مناسب  
 نوزاد می باشد 

 ارشد مراقبت های ویژه نوزادان  شته و مقطع تحصيلی :ر 515514  نام و شماره درس: 

 2  :(نظریتعداد و نوع واحد )

 ( 2اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان نظری )  پيش نياز:

 دانشکده پرستاری ومامایی  162اتاق    :فترآدرس د  دکتر محبوبه نم نباتی نام مسوول درس: 

   3792-7507شماره تماس:  Email: namnabat@nm.mui.ac.irآدرس 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-neonatal-acute-care-2
https://eclass.mui.ac.ir/b/7za-tdy-4vk-gr0


 

 

 
 
 
 
 

 اهداف رفتاری: 

 

اصلی درس -  Verklan MT , Waldan M . Core Curriculum for Neonatal Intensive Care :منابع 

Nursing  Saunders , Last Ed .                                                                                  

1-Hockenberry&Wilson. Wong's nursing care of infants and children. Mosby. St. louis : Last Ed. 

3-Behrman, Richard E;  Kliegman Robert M; Jenson, Hal B. Nelson text  book of pediatrics. 18th  

edition, Philadelphia: Saunders co : Last Ed.  

 آخرين چاپ. سيد علی حائری روحانی،ترجمه دكتر   .گايتون،آرتور. فيزيولوژي پزشكي-8

9-www.google.com 

10-www.yahoo.com 

11-www.MUI.ac.ir.com 

12-www.medi-smart.com/peds.htm 

13-www.kidsource.com 

14-www.iranmedex.com 

مراقبت پرستاری از نوزاد با گرفتاریهای دستگاه گوارشی ) مرور دستگاه گوارش در دوره جنینی و نوزادی ، ارزیابی دستگاه   – 1

گوارش ، انسداد دستگاه گوارش ، نقایص جدار شکم ، آترزی مجاری صفراوی و کلیه ، رفالکس معده به مری ، اختالالت چند 

، سندرم روده کوتاه ، مراقبت از نوزادان نیازمند جراحی شکمی ، افزایش بیلی روبین ،   عضوی همراه با گرفتاری دستگاه گوارش

نحوه برخورد با هایپربیلی روبینمی ، مداخالت و نحوه ارزیابی نوزاد زرد ، مراقبت پرستاری از نوزاد زرد ، هیدروپس ( را شرح 

 دهد .  

بولیک ) دستگاه غدد درون ریز ، بیماریهای غده تیروئید ، عالئم ، ارزیابی مراقبت پرستاری از نوزاد با بیماری های غدد و متا – 2

 ، مراقبت های پرستاری ( را توضیح دهد . 

 بیماریهای غده آدرنال ) عالئم ، ارزیابی ، مراقبت های پرستاری ( را بیان کند .  -

 پرستاری ( را توضیح دهد .اختالالت تکاملی دستگاه جنسی ) عالئم ، ارزیابی ، مراقبت های  -

بیماری های  شایع متابولیک ) انواع بیماری های شایع ، عالئم ، ارزیابی و نحوه برخورد ، مراقبت های پرستاری ( را بیان   -

 کند .  

اری  مراقبت های پرستاری از نوزاد با بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی ، تکامل دستگاه ادرای ، فیزیولوژی کلیه و مج – 3

راری ، نارسایی کلیوی ، ارزیابی فشار خون در دوره نوزادی ، ناهنجاری های شایع مادرزادی کلیوی ، هیدرونفروز ،  اد

عفونت های ادراری ، ترومبوز ورید کلیوی ، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری نیازمند جراحی ، ناهنجاریهای مجرا و آلت  

در نوزاد پس از ختنه ( را شرح دهد .  تناسلی در نوزاد ، مراقبت های پرستاری  



 

 

 
 
 
 
 

مراقبت های پرستاری از نوزاد با مشکالت و بیماریهای خونی ) نحوه تکامل سلول های خونی و سیستم انعقاد خونی ،   – 4

تفسیر نمونه خون محیطی ، کم خونی ، مشکالت انعقادی در نوزاد ،  بیماری خونریزی دهنده نوزاد ، ترومبوسیتوپنی ، پلی  

یتمی ، بیماریهای ارثی خونریزی دهنده ، انعقاد گسترده داخل عروقی ، تجویز خون و فراورده های خونی ، تجویز عوامل  س

اد  بیولوژیک ، مراقبت پرستاری در نوزاد با بیماریهای خونی ، مراقبت پرستاری در تجویز خون و فراورده های خونی و مو 

. بیولوژیک در دوره نوزادی ( را توضیح دهد   

عضالنی ) مرور آناتومی و فیریولوژی دستگاه عصبی ، ارزیابی   –مراقبت های پرستاری از نوزاد با بیماریهای عصبی  – 5

ایسکمیک ، تشنج ، خونریزی داخل مغزی ،   –عصبی در دوره نوزادی ، بیماریهای شایع عصبی ، آنسفالوپاتی هیپوکسیک 

هیپوترن ، بیماریهای دستگاه عصبی نیازمند جراحی ، مراقبت پرستاری در   مننژیت و عفونت های دستگاه عصبی ، شیر خوار

عضالنی ( را شرح دهد . –نوزاد با مشکالت عصبی   

مراقبت پرستاری از نوزاد با ناهنجاری های مادرزادی و مشکالت ژنتیکی ) انواع اختالالت شایع ، چگونگی برخورد با   – 6

مایت های عاطفی از والدین ، نحوه برخورد با نوزاد با ناهنجاری ، مراقبت پرستاری از  والدین دارای نوزاد با ناهنجاری ، ح

 نوزاد و خانواده با ناهنجاری ها و مشکالت ژنتیکی ( را توضیح دهد .

مراقبت پرستاری از پوست نوزاد ) اهمیت پوست در نوزاد، ارزیابی پوستی نوزاد ، نحوه مراقبت از پوست نوزاد ، نگه   – 7

ری و حفظ سالمت پوست نوزاد ، مراقبت های عمومی و پیشگیری از آسیب های پوستی ، ضایعات شایع پوستی ( را  دا

 شرح دهد . 

مراقبت پرستاری از توزاد با مشکالت شنوایی و بینایی ) ارزیابی نوزاد ، مشکالت شایع و نحوه برخورد با آنها ، بررسی   – 8

ول پرستاری در مراقبت چشمی نوزادان بد حال، ارزیابی نوزاد پس از ترخیص از جهت  نوزاد از نظر رتینوپاتی نارسی ، اص 

 شنوایی ، مراقبت پرستاری در جهت پیشگیری از آسیب چشمی و مشکالت شنوایی ( را بیان کند.  

زاد قبل و پس  مراقبت پرستاری از نوزاد نیازمند اعمال جراحی ) اعمال جراحی معمول در دوره نوزادی ، مراقبت از نو  – 9

ی ، اصول انتقال نوزاد برای عمل  از اعمال جراحی ، آمادگی نوزاد برای عمل جراحی ، ارزیابی قبل و پس از اعمال جراح

 جراحی ، مراقبت پرستاری از نوزاد در جراحی های مختلف ( را توضیح دهد .  

 

 تعاملی  - مشارکت در بحث -سخنرانیآفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس

)در جلسات فراگيران  تفکيک(:  حضوری،  وظایف  به  آنالین  به موقع فعالآفالین و جلسات  بودن دوربین و   -حضور  فعال 

 انجام تکالیف  –میکروفن 

 آمادگی و مشارکت در کالس ان الین و حضوری :(آفالین و جلسات آنالین به تفکيک  حضوری، ات کالس)در جلساترقوانين و مقر

 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 نمره  فعالیت ردیف 



 

 

 
 
 
 
 

 1 در    نوید  سامانه  در  به موقع تکالیف  بارگزاری  و گفتگوها،  کالس  در  فعال مشارکت 1

 3 ان الین  وبینار   2

 2 مقاله انگلیسی( ) دو مقاله فارسی و دو  ارائه مقاالت   3

 14 آزمون پایان ترم   4

 20 جمع نمرات  

 

                      5 15514    شماره درس:                          (2اصول مراقبت های پیشرفته پرستاری نوزادان)عنوان درس: 

 1400دوم  سال:  نیمسال تحصیلی و

                       کارشناسی ارشد پرستاری   فراگیران:                ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان     رشته تحصیلی: 

دوشنبه  و سه شنبه  ) دانشجویان می توانند با هماهنگی مسئول و استاد درس و مسئول مکان  16-14 زمان:  

   کالس ها  بعد از کاراموزی کالس حضوری داشته باشند(

 اساتید درس:  
ماژول  نوع جلسه  عنوان جلسه  تاریخ  ردیف 

جلسات 

 آفالین 

 مدرس 

1 3/12/1400 
مرور دستگاه گوارش در دوره جنینی و نوزادی ، ارزیابی دستگاه گوارش ، انسداد دستگاه گوارش ، نقایص  

 جدار شکم ، آترزی مجاری صفراوی و کلیه  

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی 

2 9/12/1400  
   سندرم روده کوتاه ، مراقبت از نوزادان نیازمند جراحی شکمی  -رفالکس معده به مری

 

 

  ☐ حضوری

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

3 16/12/1400 افزایش بیلی روبین ، نحوه برخورد با هایپربیلی روبینمی ، مداخالت و نحوه ارزیابی نوزاد   

 پرستاری از نوزاد زرد ، هیدروپس (زرد ، مراقبت 
  ☐ حضوری

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

   

4 23/12/1400 
 مراقبت پرستاری از پوست نوزاد ) اهمیت پوست در نوزاد، ارزیابی پوستی نوزاد، نحوه مراقبت از 

 پوست نوزاد، نگه داری و حفظ سالمت پوست نوزاد ، مراقبت های عمومی و پیشگیری از آسیب  

 های  پوست، ضایعات  شایع پوستی (  

  ☐ حضوری

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

   

5 15/1/1401 
 تکامل دستگاه ادراری ، فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری ، نارسایی کلیوی ،  ارزیابی فشار 

خون در دوره نوزادی ، ناهنجاری های شایع مادرزادی کلیوی ،  هیدرونفروز ، عفونت های ادراری ، ترومبوز 

 ورید کلیوی ، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری نیازمند جراحی  

 

  ☒ حضوری

 ☐ن  آنالی

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

خانم 

 نیان  آجودا

6 22/1/1401 
مراقبت های پرستاری در نوزاد    ناهنجاریهای مجرا و آلت تناسلی در نوزاد ،-تناسلی    -ادامه دسگاه ادراری

 پس از ختنه 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم 

 آجودانیان 



 

 

 
 
 
 
 

 

7 29/1/1401 
 نحوه تکامل سلول های خونی و سیستم انعقاد خونی ، تفسیر نمونه خون محیطی  

 کم خونی ،  ترومبوسیتوپنی ، پلی سیتمی ، بیماریهای ارثی خونریزی دهنده ، انعقاد گسترده 

نوزاد،    دهنده  خونریزی  بیماری    ، نوزاد  در  انعقادی  مشکالت  بیولوژیک  عوامل  تجویز   ، عروقی  داخل 

 مشکالت انعقادی در نوزاد

 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم 

 حسینی 

8 5/2/1401 
نوزاد با بیماریهای خونی ، مراقبت پرستاری در  تجویز خون و فراورده های خونی   مراقبت پرستاری در  

 تجویز خون وفراورده های

  ☐ حضوری

 ☐آنالین  

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی 

  ، ریز درون غدد دستگاه )  متابولیک و  غدد های بیماری با نوزاد از پرستاری مراقبت 19/2/1401 9

( پرستاری های مراقبت ، ارزیابی ، عالئم ، تیروئید غده  بیماریهای .  

  

  ☐ حضوری

 ☒آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

10 26/2/1401 
تکاملی  اختالالت   ،) پرستاری  های  مراقبت   ، ارزیابی   ، عالئم   ( آدرنال  غده  *بیماریهای 

)  جنسی  دستگاه  تکاملی ختالالت  عالئم ، ارزیابی ، مراقبت های پرستاری(دستگاه جنسی ) 

   خانم عابدی(  پرستاری های مراقبت ، ارزیابی ، عالئم

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

11 2/3/1401 
مشکالت شنوایی و بینایی)ارزیابی نوزاد، مشکالت شایع و نحوه برخورد با آنها ، بررسی نوزاد از نظر  

رتینوپاتی نارسی، اصول پرستاری در مراقبت چشمی نوزادان بد حال، ارزیابی نوزاد پس از ترخیص از  

 پرستاری در جهت پیشگیری از آسیب چشمی و مشکالت  شنوایی(جهت شنوایی ، مراقبت 
 خانم واعظ 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

مراقبت پرستاری از نوزاد نیازمند اعمال جراحی ) اعمال جراحی  – 3/3/1401 12

معمول در دوره نوزادی ، مراقبت از نوزاد قبل و پس از اعمال  

جراحی ، آمادگی نوزاد برای عمل جراحی ، ارزیابی قبل و پس از  

اعمال جراحی ، اصول انتقال نوزاد برای عمل جراحی ، مراقبت  

 های مختلف (پرستاری از نوزاد در جراحی 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

آقای 

فرامرز 

 کلهر

13 9/3/1401  
مراقبت پرستاری از نوزاد با ناهنجاری های مادرزادی و مشکالت ژنتیکی ) انواع 

اختالالت شایع ، چگونگی برخورد با والدین دارای نوزاد با ناهنجاری ، حمایت های  

عاطفی از والدین ، نحوه برخورد با نوزاد با ناهنجاری ، مراقبت پرستاری از نوزاد و 

 خانم کشاورزیان  خانواده با ناهنجاری ها و مشکالت ژنتیکی (

  ☒حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

14 16/3/1401 بیماریهای م   ، نوزادی  ارزیابی عصبی در دوره   ، آناتومی و فیریولوژی دستگاه عصبی  رور 

 ایسکمیک ، تشنج ، خونریزی داخل مغزی  – شایع عصبی ، آنسفالوپاتی هیپوکسیک 

 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

مننژیت و عفونت های دستگاه عصبی ، شیر خوار هیپوترن ، بیماریهای دستگاه عصبی نیازمند  23/3/1401 15

 عضالنی  –مراقبت پرستاری در نوزاد با مشکالت عصبی جراحی ، 
  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی



 

 

 
 
 
 
 

  نحوه و ارزیابی ، عالئم ، شایع های بیماری انواع )  متابولیک شایع  های بیماری 30/3/1401 16

 (  پرستاری های مراقبت ، برخورد
  ☐ حضوری

 ☐آنالین  

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

  ☒ حضوری بر اساس تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم:  4/1401/ 17

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکتر نم  

 نباتی

 


