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 پرستاری گروه آموزشی:                                                                 پرستاری و مامایی  دانشکده:

 9311 -9317 تحصیلی سال دوم نیمسال تحصیلی        پرستاری کودکان ارشد کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع   

 ( یک واحد کارآموزی واحد تئوری و)یک دواح 2 تعداد واحد:                    ه نوزادپرستاری دور : نام واحد درسی

  تکامل وسلامت خانواده–بررسی وضعیت سلامت کودک  یش نیاز:پ     

 دانشکده پرستاری ومامایی مکان برگزاری:       8-11 :ساعت  دوشنبه  :زمان برگزاری کلاس: روز

   مه قاسمیسیده فاط :مسئول درس  نفر7تعداد دانشجویان:

 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 11-11ساعت  دوشنبهروز   ساعات مشاوره با دانشجو:

و  کیآناتوم یها یژگیضمن شناخت و انیدرس دانشجو نیدر ا:  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
به ارائه مراقبت  نوزاد و خانواده یابیو ارز یبررس ییتوانا نوزادان سالم و پرخطر و با کسب کیولوژیزیف

 .استاندارد خواهند پرداخت یها

 

 

 بتدو از پرستتاری فراینتد استاس بتر مراقبتت ارائه و نوزاد ارزیابی و بررسی )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 بهینه مراقبتی برنامه ارائه و خانواده نیازهای بررسی ترخیص، تا پذیرش

 

درس از  نیا انیدر پا (وح مختلف بنویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سط):بینابینیاهداف 

 : رودیانتظار م انیدانشجو

 

 را بکاربندند . ژهیو ینوزادان را شرح داده و اصول مراقبت ها یطبقه بند یها روش .1

 حیرا توض هیاول یبا آن و مراقبت ها یو سازگار یخارج رحم یزندگ ،یدوره نوزاد مقدمات .2

 دهند .

 کنند . فیمربوط به آن را توص یپرستار یموده و مراقبت هان یرا به صورت کامل بررس نوزاد .1

و آنها را  در نوزاد ترم و نارس آشنا شده ونیناسیو واکس یسرم درمان ،یاصول دارو درمان با .1

 بکار بندند .

 شرح داده و به اجرا در آورند . ریآن را به تفس ینوزاد و گام ها اءیاح .5

 یارائه مراقبتها ییتوانا یتنفس سترسیسندرم د یارمیو علائم و درمان ب یولوژیات حیتوض با .6

 . ندیکسب نما را نوزادان نیاز ا یپرستار
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 یپوکلسمیو ه یسمیپوگلیه کتر،یا س،یدر نوزادان مبتلا به سپس یپرستار یمراقبتها اصول .7

 . بندند را شرح داده و به کار،تشنج وانتروکولیت نکروزان 

 . ندینما ریرا تفس یو غربالگر کینیپاراکل شاتیآزما ،یا هیتغذ یازهاین .8

 انیمربوطه را ب یداده و اصول مراقبت ها صیمادر و نوزاد را تشخ یو روان یروح یازهاین .9

 . ندینما

 آنها مربوطه یپرستار یداده و مراقبتها حیرا توض ،ایدزو هپاتیتبرخورد با مادر معتاد یچگونگ .11

 . ندینما انیرا ب

مربوطه  یپرستار یداده و مراقبتها حیرا توض یزاد با ناهنجارنو یبرخورد با مادر دارا یچگونگ .11

 . ندینما انیرا ب

 ندیآن بحث نما یریبکارگ تینموده و در مورد اهم انیدر نوزاد را ب صیترخ ندیفرا .12

 مراقبت تکاملی در نوزاد نارس شرح دهد .11
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 :سیتدر های¬وهیش

 ×سخپرسش و پا   شده یزیبرنامه ر یسخنران  ×یسخنران

بر  یمبتن یریادگی  × (PBLبر حل مسئله) یمبتن یریادگی  ×یکارگروه

 )میت

 × یساز هیو شب یعمل شی(   نمادیموارد )لطفاً نام ببر ریسا

 

 (دیدانشجو: )لطفا شرح ده فیو تکال فیوظا

 ورود به کلاس پس از  حضور استاد یبه موقع و عدم اجازه دانشجو برا حضور

  لیاکردن موب خاموش

 از کلاس با کسب اجازه  خروج

 موضوع هر جلسه قبل از ورود به کلاس  مطالعه

 یفعال در تمرینات کلاس حضور

دررابطه  یقیوارائه کنقرانس ومقالات تحق یفعال در کلاس درس و وشرکت در بحث گروه حضور

 نوزادان

 :  یکمک آموزش لیوسا

   ×دیپروژکتور اسلا  ×تخته و گچ × برد تیوا

 --------------( دیموارد  )لطفاً نام ببر ریسا
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 و درصد نمره: )از نمره کل( یابیارزش نحوه

 شیوه ارزشیابی عملی : درصد نمره 11کارآموزی

 ٪17.5نوزادان   یها یماریدر انواع ب (یپرستار ندیفرا ) یبرنامه مراقبت کیاجرا و ارائه  ن،یتدو

 ٪17.5در بخش نوزادان  اجرا و ارائه آموزش به خانواده ن،یتدو

   درصد نمره11ترم انیآزمون پا   %5فعال و منظم  حضور

 درصد نمره 5شرکت فعال در کلاس  درصد نمره25 کلاسی فیانجام تکال

 آزمون نوع

 -حیصح یجور کردن×         ای¬نهیچندگز×      پاسخ کوتاه×      یحیتشر

  غلط

 -----------( دیموارد )لطفا نام ببر ریسا

. 

  

 

 (:دیپیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر منابع

 منابع انگلیسی: -

1- Wong. Nursing care of infants and children. St louis. Mosby 2013. 

2- Nelson,Behrman .Text book of pediatrics. New York, Saunders co. 2015. 

3- Carale Kenner, Judy Wright Lott “Comprehensive Neonatal Nursing care” third ed. 

2004, Saunders com. USA 

4- Adele Pilliteri, Maternal & child Health Nursing. 5th ed. 2011. 

5- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. 

WB  Sauders 

6-Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  

,2017,10 th ed, ELSEVIER . 
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 فارسی: منابع

 1195.تهرانعیرف شهی.چاپ پنجم،نشر اندماریکودکان،کودک ب یپرستار1وهمکاران یلاشار ریم-

 – چهارمنشر بشری ،چاپ  پوران سامیترجمه  سالم کودک 1ونگ درسنامه پرستاری کودکان  -

  1191   هرانت

ابوالقاسمی حسن ، افجه ای ابوالفضل ، اصلان آبادی سعید و همکاران . اورژانسهای اطفال  نشر -

 1191. چاپ چهارم .تهران  ندسازانیآ

 

 

 
 

 

: قابل استفاده ینترنتیا گاههاییپا   

Pubmed.com 

Ovid.com 

www.aap.com 

www.neonatalogy.org 
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 : کارآموزی  واحد

 اولیه های مراقبت انجام و نوزاد بررسی

 نوزاد در تغذیه و درمانی سرم درمانی، دارو

 احیاء مختلف های گام انجام

 نوزادی های بیماری انواع در ) پرستاری فرایند ( مراقبتی برنامه ارائه

 محور انوادهخ مراقبتی برنامه ارائه

 بالین در نویسی گزارش و دهی گزارش

 ) نوزاد همراه ( والدین به آموزش و ترخیص

 نوزاد بررسی و رحمی خارج محیط با سازگاری
 دوشنبه 32/11/69 قاسمی

91-8 

 اول

 های مراقبت و تنفسی دیسترس سندرم نوزاد اءیحا
 مربوطه

 دوم // 03/11/69 //

 یهابتمراق انتروکولیت نکروزان و کتر،یا س،یسپس
 مربوطه

 سوم // 7/11/69 //

 

 ،هیپوگلیسمی  وتشنج هیپوکلسیمی 
 چهارم // 11/11/69 //

 پنجم // 11/11/69 //  ایدز وهپاتیتو معتاد مادر زا مراقبت

 ششم // 1/67//17 // وفرایند  ناهنجاری با نوزاد دارای مادر از راقبت

 و مادر روانی روحی نیازهای ای، تغذیه نیازهای
 ونیدکپنوزاد

                   تمفه // 0/1/67 //

 و آزمایشات درمانی، سرم درمانی، دارو اصول م
 ترخیص وواکسیناسیون لگریغربا

 هشتم // 13/1/67 //


