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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر 

 مامایی  گروه آموزشی:                                     پرستاری و مامایی         دانشکده:

 0911-0011 اول: نیمسال  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                کارشناسی سوم ترم     حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

  واحد 2 تعداد واحد:                                                    نوزادان: نام واحد درسی

 جنین شناسی پیش نیاز:                                                   نظری د:نوع واح 

 بصورت مجازیبرگزاری:                                                شنبهچهارزمان برگزاری کالس: 

                         قاسمی دکتر : داستا                  قاسمیدکتر  مسئول درس:  نفر 22: تعداد دانشجویان

  رگری پیام درسایت نویدبصورت با ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این درس به تدریس مباحث مختلف پیرامون شناخت حاالت نوزاد و شیرخوار به هنگام سالمت و بیماری، تشخیص 

 نیاز آنان در موارد انجام اقدامات الزم و مناسب می پردازد.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیازها و تصمیم گیری در مورد انجام شناخت حاالت نوزاد و شیرخو

 اقدامات الزم و مناسب بویژه نزد نوزادان آسیب پذیر نظیر نوزادان نارس و غیره

 آشنایی با ناهنجاری ها و بیماری های نوزاد و شیرخوار و توانایی انجام معاینات الزم نزد نوزاد و شیرخوار 

 د، تکامل و نقش تغذیه با شیر مادر بر سالمت کودک و کمک به پیشگیری از بیماری ها و شناخت نحوه رش

 مرگ و میر نوزادان و کسب مهارت در آموزش موارد فوق به مادران

  رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها از جمله واکسیناسیون به منظور سالمت نوزاد و شیرخوار و

 مادر و خانوادهدادن آموزش های الزم به 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 : در پايان اين دوره از فراگيران انتظار مي رود

 رشد و تکامل در دوره های مختلف زندگي را توضيح دهد. -

 چگونگي تهيه شرح حال از نوزاد و شيرخوار و انجام معاينات باليني را بيان نمايد. -

 ژگي های نوزاد طبيعي و نوزاد نارس را شرح دهد.وي -

 شاخص های تشخيص نوزادان پرخطر را بيان نمايد. -

 احيای نوزاد را شرح دهد. وسايل مورد نياز را توضيح دهد. -

 پاتوفيزيولوژی ، عوارض و مراقبت های اسيفکسي را بيان نمايد. -

 صدمات هنگام تولد را شرح دهد. -

 اختالالت تنفسي را شرح دهد. -

 يرقان نوزادی را توضيح دهد. -
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 فيزيوپاتولوژی، علل، درمان و مراقبت های تشنج نوزادی را بيان کند. -

 اختالالت تغذيه در شيرخوار و کودک ر ا بيان نمايد. -

 پيشگيری برنامه واکسيناسيون و ايدز نوزادی را شرح دهد. -

 های تدریس:شیوه
 واستفاده از نقشه مفهومی * سخنرانی

 -----------------یادگیری در حد تسلط  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 در زمان مقرربطور کامل و صحیحانجام تکالیف 

 شرکت در گفتگوو اسکای روم

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فیلم ،عکس ونقشه مفهومی

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 رهنم3تکلیف 
 نمره4گفتگو واسکای روم 

 نمره 13امتحان 

 نوع آزمون
 -صحححححححححیح *جور کردنی              *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غلط

 جلسه برگزار می شود. سه امتحان کوییز هر:  )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 دکان نلسونطب کو -

 سایر منابع معتبر روز و کتاب های پرستاری مراقبت از نوزادان -

 مراقبت کانگروئی -

- CHILD birth education. Nichols Francine. Last edition  
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 :جدول درس 

 

 هاستاد مربوط عنوان مطالب جلسه 

 دکتر قاسمی شرح حال و معاينه فيزيکي نوزادان 11/6/11

  نوزادان يکيزيف نهيشرح حال و معا 26/6/11

  رشد و تکامل در دوره های مختلف زندگي 2/7/11

  و نارس يعينوزاد طب 1/7/11

  نوزاد پُرخطر و در معرض خطر فيتعر 16/7/11

  نوزاد اءياح 23/7/11

  آسفيکسي و آپنه نوزادی 33/7/11

و  يتنفس سترسيت تنفس، سندرم دالاختال 7/8/11

 وميمکون ونيراسيآسپ
 

    مروری بر مطالب قبل از ميان ترم ازطريق اسکای روم 14/8/11

  بيماريها و ناهنجاريهای تنفسي در نوزادان 21/8/11

  ت دستگاه ادراری و تناسلي در زمان تولدالالاخت 28/8/11

های نوزادی، نحوه ايزوله کردن و  عفونت 5/1/11

 های خاص آن مراقبت
 

  زردی نوزادی يرقان 12/1/11

  تشنج نوزادی و غربالگری بيماريهای متابوليک 11/1/11

  تغذيه در نوزاد و شيرخوار 26/1/11

  پيشگيری توسط برنامه واکسيناسيون و ايدز 3/13/11

    مروری بر مطالب قبل از ميان ترم ازطريق اسکای روم 13/13/11
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 نشجویان:محتوای جلسات و منابع برای مطالعه دا

های مختلف زندگی  بندی دورهتقسیم ) ذهنی)از نظر جسمی، روانی و تکامل تعریف مفهوم رشد و  جلسه سوم: 

 –بندی مراحل مختلف رشد و تکامل  تقسیم –عوامل مؤثر بر رشد و تکامل  بحث -اصول رشد و تکامل  بیان -

    رشد پایش -گیری رشد  های اندازه شاخص

نوزادان و مراقبتهای  - Nelson Textbook of Pediatrics مبحث نوزادان از کتابِآخرین چاپ  -منبع: 
 ل مجیدیکاظمیان و سهیمحمد  مربوطه 

چگونگی تخمین سن  -بررسی علل تولد نوزاد نارس  -تعریف نوزاد رسیده، نارس و دیر رس  -جلسه چهارم: 

بحث مراقبت  -ز تولد در نوزادان رسیده و نارس بیان چگونگی مراقبتهای معمول پس ا - (جدول باالرد)بارداری
 اهمیت ارتباط عاطفی نوزاد و والدین -کانگوروئی 

نوزادان و مراقبتهای  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِ -منبع: 

 ل مجیدیکاظمیان و سهیمحمد  مربوطه 

اطالعات نحوه کسب  -چگونگی تشخیص نوزاد پُرخطر  -تعریف نوزاد پُرخطر و در معرض خطر  -جلسه پنجم: 

نحوه آمادگی برای  -بندی حوادث احتمالی اتاق زایمان  طبقه –جهت احتمال پُرخطر بودن یک حاملگی  الزم

 مواجهه با حوادث احتمالی اتاق زایمان
پرستاری بهداشت مادران   - Nelson Textbook of Pediatrics  .آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِ -منبع: 

 و نوزادان لیفر یا میترا ذوالفقاری

آشنائی با  -فراگیری نحوه انجام احیاء نوزاد  -آشنائی با مکانیسم و عوامل محرک آغاز تنفس  جلسه ششم:

 )... نئوپاف و پالساکسی متر، ونتیالتور، آمبوبگ، (مورد نیاز در امر احیاء  لوازمها و دستگاه

آخرین ویرایش  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

NRP(Neonatal Resuscitation Program) - درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان 

بحث  -ن بیان علل رخ دادن هیپوکسی در قبل، حین و بعد از زایما -تعریف آسفیکسی  جلسه هفتم:

شرح  -بیان عححوارض آسفیکسی و اقدامات درمححححانی و مراقبتی آن  -پاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی آسفیکسی 

 بحث علل ایجاد و اقدامات درمانی آپنه -تعریف آپنه و پاتوفیزیولوژی آن  -الگوی تنفسی نوزادان 

درسنامه پرستاری و بهداشت  - Nelson Textbook of Pediatrics نوزادان از کتابِ مبحثآخرین چاپ منبع: 

 ، مراقبت های پرستاری نوزادان مادران و نوزادان

 بیان عوامل مستعد کننده و تظاهرات بالینی -آشنائی با پاتوفیزیولوژی سندرم دیسترس تنفسی  جلسه هشتم:

RDS - آشنائی با پاتوفیزیولوژی TTN - بحث تظاهرات بالینی و تشخیص TTN - با سندرم آسپیراسیون  آشنائی

شرح تظاهرات بالینی، تشخیص  -بیان تظاهحححرات بالینححی و تشخیححص سنححدرم آسپیراسیون مکونیوم  -مکونیوم 

 و درمان پنوموتوراکس

درسنامه پرستاری و بهداشت  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِ منبع:

 )جمه مهناز شوقی و مهناز سنجریمادران و نوزادان (تر

شرح تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان تنگی  -های تنفسی و انواع آن  بیان کلیات ناهنجاریجلسه نهم: 

توضیح تظاهرات بالینی، تشخیص و اقدامات  -بیان اشکال مختلف فیستول بین نای و مری  -مجرای خلفی بینی 

 های هیپوپالزی ریه توضیح نشانه -نی، تشخیص و درمان فتق دیافراگمی شرح تظاهرات بالی -لسی در تراکئوماالزم 
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ت آناتومیک محل الالبیان اخت -ت سیستم ادراری تناسلی در بدو تولد الالکلیات اختشرح  -جلسه دهم: 

 ها بحث علت، عوارض و درمان عدم نزول بیضه -قرارگیری مجرای ادراری و توضیح ناهنجاریهای مثانه و عوارض آن 

بیان عوامل مستعد کننده، تشخیص و  -شرح چگونگی بررسی دستگاه تناسلی نوزاد در صورت وجود ابهام تناسلی  -

 در نوزادان UTI درمان
درسنامه پرستاری و  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 )از سنجریترجمه مهناز شوقی و مهن)بهداشت مادران و نوزادان 

بندی، روشهای انتقال و  طبقه –توضیح عملکرد سیستم ایمنی نوزادان در پاسخ به عفونت  جلسه یازدهم:

توضیح روشهای تشخیص و درمان  -تعریف سپتیسمی، علل و تظاهرات آن  -های دوره نوزادی  اتیولوژی عفونت

های  بیان نحوه ایزوله کردن و مراقبت -ان شرح اتیولوژی، عالئم، تشخیص و درمان مننژیت در نوزاد -سپتیسمی 

 خاص آن در نوزادان

درسنامه پرستاری و  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 )ترجمه مهناز شوقی و مهناز سنجری)بهداشت مادران و نوزادان 

کونژوگه و غیر  )بندی هیپربیلیروبینمی تقسیم – زردی نوزادی )شرح فیزیوپاتولوژی یرقان جلسه دوازدهم:

بحث  -ایکتروس  تعریف کرن -بندی زردی ناشی از شیر مادر  تقسیم –بیان علل و تظاهرات بالینی زردی  )کونژوگه

 )های مربوطه فتوتراپی، تعویض خون و درمان ) کامل درمان زردی

درسنامه پرستاری و  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 )ترجمه مهناز شوقی و مهناز سنجری)بهداشت مادران و نوزادان 

مراحل  -تقسیمبندی تشنج نوزادی و علل شایع مسبب آن  -توضیح فیزیوپاتولوژی تشنج  :جلسه سیزدهم

اهمیت  -هایپومنیزیمی شرح کامححل هححایپوکلسمی، هححایپوگالیسمی و  -درمان تشنج نوزادی و مراقبتهای آن 
 - .بیان بیماریهائی که در ایران در لیست انجام غربالگری روتین کشوری هستند -غربالگری بیماریهای متابولیک 

 نحوه انجام غربالگری

درسنامه پرستاری و  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 )ترجمه مهناز شوقی و مهناز سنجری)بهداشت مادران و نوزادان 

شرح  -بیان ترکیبات شیر مادر و مقایسه آن با شیر گاو  -شرح مزایای هماتاقی مادر و نوزاد  جلسه چهاردهم:

 -توضیح مزایای شیر مادر در مقایسه با شیر گاو  -میزان و نقش امالح معدنی و ویتامینهای موجود در شیر مادر 

اصول اساسی تغذیه شیرخوار و نحوه شروع غذای  - )ح شیرهای کمکی (فرموالتوضی -بحث آموزش شیردهی 

 کمکی

درسنامه پرستاری و  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 )ترجمه مهناز شوقی و مهناز سنجری)بهداشت مادران و نوزادان 

 

بندی انواع واکسن و  تقسیم –تعریف واکسن و نحوه استحصال آن  -توضیح ایمنی و انواع آن  جلسه پانزدهم:

بیان مواردی که در واکسیناسیون افراد مختلف رعایت  -شرح آخرین برنامه واکسیناسیون کشوری  -نحوه تلقیح آنها 

 تال به ایدزشرح اقدامات تشخیصی و درمانی در مادر و نوزاد مب -توضیح بیماری ایدز، نحوه انتقال به نوزاد  - .شود

آخرین ویرایش راهنمای  - Nelson Textbook of Pediatrics آخرین چاپ مبحث نوزادان از کتابِمنبع: 

 واکسیناسیون کشوری


