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   (Course Plan) طرح دوره    

 کلی:   مشخصات

 :  نام دانشکده

 پرستاری و مامایی 

 :  گروه آموزشی

 کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان 

   :نام درس 

 1های پرستاری نوزادان  اصول مراقبت

 :  رشته تحصیلی

 های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت
 

 

 درس: مشخصات 

های پرستاری اصول مراقبت  نام درس:

 1نوزادان  

مقدمه ای بر پرستاری مراقبت    پیش نیاز:  نظری  5/1  تعداد واحد:

 های ویژه نوزادان 

 ........... سال تحصیلی.............زمان برگزاری :     نیمسال ... 

 نام مدرس یا مدرسین :  

 نام مدرس مسوول درس :  

 آدرس پست الکترونیکی: شماره تماس و  
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 اهداف درس : 

 هدف کلی :  

 .آشنایی با اصول مراقبت های پرستاری نوزادان به صورت منسجم در بخش های ویژه نوزادان

 :  1اهداف اختصاصی

 ꓼایجاد توانایی برای شناخت اصول و مفاهیم مراقبت از نوزادان •

 ꓼنوزادهای معمول پیش از تولد و هنگام تولد از مراقبت •

 ꓼشناسایی نوزادان در معرض خطر •

 ꓼهای مربوط به آنهای مادر و تاثیرات آن بر نوزاد و مراقبتشناخت مشکالت و بیماری •

 ꓼهای الزم در زمینه مشکالت مربوطهکسب آگاهی •

های مناسب با توجه به نقش پرستار در مراقبت از  آماده نمودن دانشجو برای فراهم نمودن موقعیت •

 ꓼنواده از بدو تولد تا ترخیصنوزاد و خا

 ꓼشناخت مسائل مربوط به سوء مصرف مواد در مادر •

 ꓼآشنایی با اصول تثبیت و انتقال نوزاد •

 ꓼآشنایی با طب مکمل در مراقبت از نوزادان •

 تاکید بر تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر.  •

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : 

 

 
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است .  1
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 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی  

%  40 آزمون پایانی  

 %  15 آزمون یا آزمون های میان ترم

 %  10 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم   

 %  30 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

• Hockenberry, M. J., & David Wilson. Wong's Nursing Care of Infants and Children. Last edition . 

• McGurk V. Neonatal Care A Textbook for Student Midwives and Nurses. Last edition . 

• Verklan MT, Walden M. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. Saunders, Last edition . 

 

 جدول زمان بندی دروس : 

شماره 

 جلسه

 نام مدرس  روش تدریس  عنوان مطلب  ساعت  تاریخ

درس   1جلسه  درس  اتیکلمعرفی  و    طرح  با  اصول    مرتبط 

 1 نوزادان پرستاری هایمراقبت
  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  طبیعیهای دوران بارداری مراقبت   2جلسه 

جنین   3جلسه  وضعیت  ارزیابی  زایمان،  از  پیش  و    مراقبتهای 

 مادر در دوران بارداری طبیعی

  حضوری/ مجازی 

  حضوری/ مجازی  پس از زایمان در بارداری های طبیعی  هایمراقبت   4جلسه 

، پیش از زایمان در بارداری های  بارداری  هایمراقبت   5جلسه 

  خطر معرض در

  حضوری/ مجازی 

 معرض  پس از زایمان در بارداری های در  هایمراقبت   6جلسه 

 خطر 

  حضوری/ مجازی 

)زایمان   7جلسه  خطر  پر  جداشدن  زایمان    زودرس   زودرس، 

زایمان،    در  معمول  غیر  راهی، نمای   سر  جفت  و  جفت

 زایمان( حین های ناف، آسیب بند  پروالپس 

  حضوری/ مجازی 
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های    بارداری،  دوران  در  مواد  مصرف  سوء   8جلسه  مراقبت 

،  مواد  مصرف   سابقه سوء  با حوالی تولد از نوزاد و مادر  

  مصرف   سابقه سوء  با  مادر  نوزاد متولد شده از  مدیریت

 مواد مصرفدر مادر با سابقه سو  شیردهیو  مواد

  حضوری/ مجازی 

 اولیه  ارزیابیتولد    از  پس  رایج  هایمراقبت  و  سالم  نوزاد   9جلسه 

 اولین  و  پوست  با  پوست  زایمان، تماس  اتاق   در  نوزاد

مراقبت  شیر  با   تغذیه   ، K  ویتامین   شامل  اولیه   مادر، 

نوزاد،   شستشوی  واکسیناسیون،  چشمی،  پیشگیری

  و   نوزاد  و  مادر  اتاقی  والدین، هم  به  آموزش  و  آگاهی

 سالم  نوزاد تولد از پس  های شیردهی، پیگیری تداوم

  حضوری/ مجازی 

 از  مراقبت  در  Integrative Medicine  جایگاه    10جلسه 

 نوزادان  ویژه مراقبت بخش در نوزادان

  حضوری/ مجازی 

 بخش  در  نوزادان  از  مراقبت  در  مکمل  طبجایگاه     11جلسه 

 نوزادان  ویژه مراقبت

  حضوری/ مجازی 

های رایج طب روشکنترل درد در نوزادان با استفاده از     12جلسه 

 مکمل

  حضوری/ مجازی 

نوزادان،   ایتغذیه  نیازهای  ،مادر  شیر  با  انحصاری  تغذیه   13جلسه 

 مادر  شیر با  هنگام، تغذیه زود تغذیه شروع اهمیت

  حضوری/ مجازی 

 روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد. 
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 (Lesson Plan) طرح دوره

 ناپیوسته کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:  کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان گروه آموزشی :  پرستاری و مامایی نام دانشکده : 

 نوزادان ژهیو ی مراقبت ها یبر پرستار یمقدمه ا پیش نیاز: 1 نوزادان پرستاری هایاصول مراقبت نام درس : 

 نام مدرس  

 ول ئنام مدرس مس

 نوزادان.  ژهی و ینوزادان به صورت منسجم در بخش ها یپرستار  یبا اصول مراقبت ها ییآشنا : هدف کلی درس 
 

 تکلیف / پروژه  رسانه آموزشی روش تدریس اهداف ویژه  اهداف بینابینی  جلسه

جلسه  

1 

درس با    اتی کلمعرفی  و    طرح  مرتبط 

مراقبت  درس  پرستاری   هایاصول 

 1 نوزادان

درس  اتیکل با  اصول   مرتبط 

و    1  نوزادان  پرستاری  هایمراقبت

 تکالیف محوله را بیان کند. 

سخنرانی مجازی، 

 پرسش و پاسخ  و 

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
- 

جلسه  

2 

ها طبیعیهای دوران بارداری مراقبت دوران   یمراقبت  معمول 

برنامه    یباردار و  مشکل  بدون 

را    یباردار  ی مراقبت ها  یکشور

 کند.  حیتشر

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

3 

ارزیابی   زایمان،  از  پیش  مراقبتهای 

و مادر در دوران بارداری   وضعیت جنین

 طبیعی

ها از  معمول    یمراقبت  پیش 

ارزیابی وضعیت جنین و    زایمان، 

را   مادر در دوران بارداری طبیعی

 کند.  بیان

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

4 

بارداری   هایمراقبت زایمان در  از  پس 

 های طبیعی 

در    هایمراقبت زایمان  از  پس 

شرح   را  طبیعی  های  بارداری 

 دهد. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

5 

، پیش از زایمان در بارداری  هایمراقبت

  خطر معرض  بارداری های در

از  بارداری  هایمراقبت پیش   ،

  معرض  زایمان در بارداری های در

 را تشریح کند. خطر

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

6 

بارداری   هایمراقبت زایمان در  از  پس 

 خطر معرض  های در

در    هایمراقبت زایمان  از  پس 

در های  را   خطر  معرض  بارداری 

 بیان کند. 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

7 

)زایمان خطر  پر  زودرس،   زایمان 

 سر  جفت   و  جفت  زودرس  جداشدن

نمای زایمان،    در  معمول  غیر  راهی، 

بودن  خطر  پر  موارد  ترین  شایع 

 کند. زایمان را بیان 

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله
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آسیب  بند  پروالپس  حین   هایناف، 

 زایمان( 

جلسه  

8 

 بارداری،   دوران  در  مواد  مصرف  سوء

مراقبت های حوالی تولد از نوزاد و مادر  

نوزاد   ، مدیریتمواد  مصرف  سابقه سوء  با

 مصرف  سابقه سوء  با  مادر  متولد شده از

سابقه در    شیردهی و    مواد با  مادر 

 .مواد مصرفسو

در  مواد  مصرف  سوء  اهمیت 

مادر،   بر  اثرات  و  بارداری  دوران 

 .جنین و نوزاد را بیان کند

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

9 

  از  پس  رایج  های مراقبت  و   سالم   نوزاد

زایمان،    اتاق   در   نوزاد  اولیه  تولد ارزیابی 

  با  تغذیه اولین و پوست  با پوست تماس

  ویتامین  شامل  اولیه  مادر، مراقبت  شیر

K،  واکسیناسیون،   چشمی،  پیشگیری 

آگاهی  شستشوی  به  آموزش  و  نوزاد، 

  تداوم  و   نوزاد  و   مادر  اتاقی   والدین، هم 

پیگیری   تولد  از   پس  هایشیردهی، 

 . سالم نوزاد

  ینوزاد سالم و مراقبت ها  ابییارز

 . د ینما  انیپس از تولد را ب جیرا

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

10 

  در  Integrative Medicine  جایگاه 

 مراقبت  بخش  در  نوزادان  از  مراقبت

 .نوزادان ویژه

 Integrative  جایگاه 

Medicine  از   مراقبت  در 

 ویژه   مراقبت  بخش  در  نوزادان

 را بیان کند.  نوزادان

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

11 

  نوزادان   از  مراقبت  در  مکمل  طبجایگاه  

 . نوزادان ویژه  مراقبت بخش در

  از  مراقبت  در  مکمل  طبجایگاه  

 ویژه   مراقبت  بخش  در  نوزادان

 را تشریح کند. نوزادان

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

جلسه  

12 

از  استفاده  با  نوزادان  در  درد  کنترل 

 . های رایج طب مکملروش

و مدیریت    اصول و نحوه ارزیابی  

 .نوزاد را تشریح نماید درد

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 
سمینار  

 دانشجویی 

جلسه  

13 

  نیازهای   ،مادر  شیر  با   انحصاری  تغذیه

اهمیت  ایتغذیه   تغذیه  شروع  نوزادان، 

 مادر شیر با هنگام، تغذیه زود

 شیر   با  انحصاری  تغذیهاصول  

 کند. ، را بیان مادر

مجازی، سخنرانی 

 و پرسش و پاسخ  

پاورپوینت با صدا،  

 پاورپوینت بی صدا 

 خالصه مقاله

 

 اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد.   •

 حرکتی ( می باشد.  –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان  •

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد.  مجازی، شامل انواع روش ها مانند  روش تدریس :  •
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رپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ،  ، پاوpdf  ،wordرسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایل  •

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد. تمح


