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 شرح درس: 

در   پاتوفیزیولوژیکی  تغییرات  اساس  بر  پاراکلینیکی  و  بالینی  عالئم  شناخت  و  ارزشیابی  با  سیستمدانشجو  کلیه  و  اختالالت  ها 

اورژانس تشخیصهمچنین  به  قادر  نوزادان  برنامههای  پرستاری،  به های  بتواند  و  بوده  عوارض  بروز  از  پیشگیری  و  مراقبت  ریزی، 

 های الزم را برای به حداکثر رساندن سطح سالمت ارائه دهد. خانواده آموزش

 هدف کلی درس:

های آنان از  دن موقعیت های مناسب با توجه به نقش پرستار در مراقبت همه جانبه از نوزادان و خانوادهآماده ساختن دانشجو برای فراهم آور 

 باشد.  زمان بستری تا ترخیص در بخش های مراقبت ویژه نوزادان می

 اهداف رفتاری: 

 مقدمات دوره نوزادی، زندگی خارج رحمی و سازگاری با آن را بداند.  .1

 بهداشتی نوزادان را توضیح دهد. های اولیه مراقبت .2

 شرح دهد.اصول بررسی نوزاد و معاینه فیزیکی نوزاد را  .3

 ارزیابی سن داخل رحمی در نوزاد نارس و کم وزن، نحوه استفاده از جداول باالرد و ... را بیان کند. .4

 ارزیابی نوزاد سالم و مراقبت های رایج پس از تولد را توضیح دهد. .5

 توضیح دهد.   واکسیناسیون نوزاد را .6
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 موارد غیرطبیعی در نوزاد از قبیل هیپوگلیسمی، هیپوکلسمی، هیپو و هیپرترمی و ... را توضیح دهد. .7

 اصول احیای نوزاد و احیای گام به گام نوزاد براساس آخرین دستورالعمل را شرح دهد.   .8

ارتباط مادر و نوزاد، رابطه .9 ( و COPE، سازگاری)( KMCپیوند و دلبستگی، مراقبت کانگرویی)ی  نیازهای روحی روانی مادر و نوزاد را بشناسد: 

 (.FCCمراقبت خانواده محور)

 ی نوزادان را توضیح دهد. های تغذیهای نوزاد و انواع روشنیازهای تغذیه  .10

 آزمایشات پاراکلینیک و غربالگری در نوزادان را بیان کند.  .11

 درمانی در نوزادان ترم و نارس را شرح دهد.اصول دارودرمانی و سرم داروهای مورد استفاده برای نوزادان را بشناسد و  .12

 های مربوط به آن در نوزادان را توضیح دهد. درمانی و مراقبتروشهای مختلف اکسیژن .13

 های پرستاری از نوزاد مبتال به سندرم دیسترس تنفسی را شرح دهد. مراقبت .14

 ینمی را شرح دهد.های پرستاری از نوزاد مبتال به هیپربیلیروبمراقبت .15

 ی دارای نوزاد ناقص، ناهنجار و ... را توضیح دهد. چگونگی برخورد با خانواده .16

 چگونگی برخورد با نوزاد مادر معتاد، مبتال به ایدز، هپاتیت و ... را توضیح دهد.  .17

 د.های الزم در زمان ترخیص را توضیح دهشرایط ترخیص نوزادان ترم و نارس، مراقبت در منزل و آموزش .18
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 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس
 مولتی مدیا آفالين:  

 مرتبط با موضوعشرکت در بحث های    -تاالر گفتگو  -سخنرانیآنالين و حضوري: 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، وظایف فراگيران )در جلسات

 حضور به موقع و شرکت فعال در کالس های آنالین   -1

حضور و غیاب در جلسات آنالین از طریق مشارکت دانشجو در مباحث و در جلسات آفالین از طریق پاسخ به تکالیف و شرکت در گفتگو یا    -2

 آزمون صورت خواهد گرفت. 

 دانشجو موظف است امکانات و شرایط الزم جهت استفاده از کالس به صورت آنالین و یا آفالین را فراهم آورد.  -3

   روز می باشد، و به تکالیفی که پس از زمان مقرر ارسال گردد، نمره ای تعلق نمی گیرد.10حداکثر فرصت انجام تکالیف    -4

 : آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(  حضوری، )در جلساتات کالسرقوانين و مقر

 شرکت فعال در جلسات آنالین    -1

 انجام تکالیف در زمان تعیین شده   -2

 در کالس های حضوری، ورود به کالس راس ساعت مشخص   -3

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 20نمره از  فعاليت  ردیف

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

 3 برگزاری وبینار  2

 2 مقاله انگلیسی(  2مقاله فارسی و    2ارائه مقاالت ) 3
 14 )با هماهنگی آموزش و مسئول درس(  آزمون پایان ترم حضوری 4
 20 جمع نمره  5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 00-1401دوم سال:  نیمسال تحصیلی و      515537  شماره درس:           پرستاری در دوره نوزادی عنوان درس: 

دکتر زینب همتی، دکتر محبوبه نم  اساتید درس:    16-18شنبه ها زمان:          کارشناس ارشد پرستاری کودکان رشته تحصیلی: 

 نباتی

 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

جلسات  ماژول  نوع جلسه  عنوان جلسه  تاريخ رديف 

 آفالين

  ساعت برگزاري جلسه

 آنالين  حضوري/

 مدرس 

مقدمات دوره نوزادی، زندگی خارج رحمی و   23/11/1400 1

های بدو تولد و  سازگاری با آن، مراقبت

 واکسیناسیون

  ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی  16-18شنبه 

های تنفسی،  سندرم دیسترس تنفسی، مراقبت 30/11/1400 2

 درمانی و ساکشن راه هوایی در نوزادان   اکسیژن
 ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی  16-18شنبه 

  ☒حضوري  احیاء نوزادان 7/12/1400 3

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی  16-18شنبه 

چگونگی برخورد با خانواده نوزاد ناهنجار، نوزاد  14/12/1400 4

مادر معتاد، مبتال به ایدز، هپاتیت و .... ،  

 ترخیص نوزاد و مراقبت در منزل

 ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی  16-18شنبه 

 ☒حضوري  روبینمی  هیپربیلی 21/12/1400 5

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی  16-18شنبه 

ای نوزاد، تغذیه با شیر مادر و نیازهای تغذیه 20/1/1401 6

 های جایگزین سایر روش

 

 

 ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 همتی دکتر  16-18شنبه 

آزمایشات پاراکلینیک و غربالگری،   27/1/1401 7

 هیپوگلیسمی، هیپوکلسمی 
 ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر نم نباتی 16-18شنبه 

درمانی،  های مربوطه دارو درمانی، سرممراقبت 10/2/1401 8

 تغذیه وریدی و ... در نوزادان
 ☒حضوري 

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 نم نباتیدکتر 16-18شنبه 

 ☒حضوري  امتحان پايان ترم   9

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

بر اساس تقویم   

 آموزش 

 

  :انالینلينک کالس 

https://eclass.mui.ac.ir/b/73j-gpq-qeq 

 


