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 پرستاری ماماییدانشکده:

 

 کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادان            پرستاری  گروه آموزشی:

 کارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع   
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 نوزادان  ويژه های مراقبت  پرستاری بر ای مقدمه

 ساعتی   جلسه    ،  واحد 3

 

 

 دقیقه متناسب باعنوان هر جلسه 30به مدت  كنفرانس  اراائه

(30% ) 

 در  شده  مطرح  عناوين  و مفاهیم اساس  بر  مقاله خالصه  3 ارائه 

  كشور نوزادان  سالمت با مرتبط منابع جستجوی و كالس

(15%) 

   (%50)امتحان كتبی پايان ترم 

 (%5)   ت فعالحضور و غیاب و مشارك

 

 ویژه مراقبت در پرستار مختلف های نقش و پرستاری مفاهیم درس  این در 

 مختلف مراحل در سالمت  حداکثر به دستیابی جهت در آنان های خانواده و نوزادان

 برنظام حاکم کلی های سیاست راستا این در همچنین .است شده تأکید تکاملی

 .گیرد می قرار بررسی مورد نوزادان ویژه مراقبت پرستار نقش و سالمت
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دوره   یبند  زمان  
 عنوان جلسه وتاريخ

   نوزادان ویژه مراقبت درس با آشنایی 1

 نوزادان  ویژه  مراقبت بخش پرستاری ارشد کارشناسی دوره وجود ضرورت

 دنیاو ایران در را آن تاریخچه و پریناتالوژی و نوزادان علم جایگاه و مفاهیم 2

 نوزادان  ویژه بخش ای حرفه پرستار نقش 3

 نوزادان  ویژه بخش  دهی سامان و مدیریت 4

 نوزادان  طب در مراقبتی سطوح و نوزادان  و مادران سالمت ارتقا در بندی سطح  خدمات ارائه اهمیت 5

 نوزادان  ویزه مراقبت های بخش در قانونی و اخالقی های دیدگاه 6

 پریناتالوژی  و نوزادان از مراقبت در قانونی مسائل 7
 آینده  گیری  جهت و محور  سالمت  های سیاست 8
 کشور آینده های گیری جهت  و سالمت اقتصاد سالمت  های سیاست 9

 نوزادان  ویژه های  مراقبت بخش در بیمار ایمنی 10
 پریناتالوژی  و نوزادان پرستاری در ای  حرفه اخالق اصول 11
 نوزادان  ویژه مراقبت بخش اجتماعی- روانی حمایت نوزادان ویژه بخش  در پرستاری حرفه و قانون 12
 خانواده  و نوزاد اساسی نیازهای و نوزادان بخش پرستاری  فرآیند 13
 نوزادان  ویژه بخش  در  عفونت کنترل  پایش و مدیریت 14
 نوزادان  ویژه مراقبت  بخش  در پژوهش 15
 مقاله  خالصه ارائه 16

 مقاله  خالصه ارائه 17

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:  
 Verklan, M. Terese Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing 

2020 Saunders, an imprint of Elsevier Inc 

 ايمن راهنمای و برنامه قرنطينه و واکسن با پيشگيری قابل های بيماری اداره واگير های بيماری مديريت مرکز ✓

 ويرايش پزشکی،  آموزش و درمان بهداشت وزارت  سالمت، معاونت ، سازی ايمن کشوری کميته مصوب سازی

 1388 هفتم
 خدمات راهنمای  ادرانم سالمت يافته ادغام های  مراقبت  ايمن، مادری کشوری برنامه مادران سالمت ارتقا اداره ✓

 1387چهارم نظر تجديد پنجم چاپ .بيمارستانی رجخا

 - وزارت مدارس و  جمعيت خانواده، سالمت دفتر سالمت  معاونت گزارش کشور، آماری های شاخص آخرين ✓

 پزشکی  آموزش و درمان بهداشت

 صندوق کودک بقا جهت اجرايی خالصه و 2008 سال در جهان کودکان وضعيت  متحد ملل سازمان صندوق ✓

  1387ايران متحد، ملل سازمان
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 و   درمان بهداشت  وزارت )مانا( اطفال ناخوشی يافته ادغام های مراقبت کودکان سالمت اداره خانواده سالمت دفتر ✓
 1388ل مل سازمان کودکان صندوق با کودکان سالمت اداره خانواده سالمت دفتر پزشکی، آموزش

  آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت معاونت سالمت ترويج و سالمت ندهکن تعيين اجتماعی عوامل دبيرخانه ✓
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت معاونت سالمت آن، کننده تعيين اجتماعی عوامل و سالمت پزشکی

 1387ی پزشک

 - ايران اسالمی جمهوری انداز چشم  سند  1404ق  اف برنامه ✓

http://www.iranofogh1404.blogfa.com 

 بهداشت  جهانی سازمان ملل، سازمان و بهداشت جهانی سازمان هزاره توسعه هدافا ✓

✓ http://www.un.org/millenniumgoals 

 کشور  علمی جامع نقشه ✓

 
 

 

 

 
 


