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 پرستاری ماماییدانشکده:

 

 کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادان            پرستاری  گروه آموزشی:

 کارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع   
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 و مدت دوره  تعداد واحد
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 2 نوزادان یشرفتهاصول مراقبت های پ 

 ساعتی  2جلسه  17،  واحد 2

 1نوزادان  یشرفتهاصول مراقبت پ 

 

 ( %30) کنفرانس اراائه

   (% 60)امتحان کتبی پایان ترم  

 ( %10)    حضور و غیاب و مشارکت فعال

 

 و درنوزادان مختلف یستمهایس ارزیابی علمی و منظم  روش با دانشجویان آشنایی 

 مراقبتهای ارائه جهت آمادگی نوزادو بدن مختلف تعادل دستگاههای  عدم شناسایی

 نوزاد و خانواده  سالمت ارتقاء منظور  به علمی  طریق به پرستاری
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دوره   یبند  زمان  
 عنوان جلسه وتاریخ

 نوزادی  بالینی ناتمعای و سالمت وضعیت بررسی مرور 1

 تناسلی  و ادراری دستگاه فیزیولوژی آناتومی مرور و جنینی تکامل 2

 کلیوی  اختالالت با ازنوزاد پرستاری مراقبت 3

 گوارشی ختالالتا  با ازنوزاد ومراقبت پرستاری گوارش دستگاه فیزیولوژی آناتومی مرور و جنینی تکامل 4

 کبدی  و بیماریهای کلستاز هیدروپس یهیپربیلیروبینم در پرستاری مراقبت 5

   خونی اختالالت با ازنوزاد پرستاری مراقبت 6

 نوزادی  دردوره بیولوژیك ومواد خونی های وفراورده خون تجویز 7

 نوزادی  دوران در متابولیك  بیماریهای 8

 نوزادی  دوران در متابولیك بیماریهای  در  پرستاری مراقبتهای 9

 نوزادی  دوران در شایع جراحی اعمال در  پرستاری مراقبتهای 10

   آن اختالالت از پیشگیری و نوزاد در  بینایی بررسی 11

   آن اختالالت از پیشگیری و نوزاد در شنوایی بررسی 12

   ))عصبی دستگاه عفونتهای(لوکوماالسی مغزی خونریزی  تشنج ( عصبی اختالالت 13

 عصبی  اختالالت در  پرستاری مراقبت 14

   پوستی بیماریهای در  پرستاری مراقبت 15

 1  نوزاد در ژنتیك  ناهنجاریهای 16

   2نوزاد در ژنتیك  ناهنجاریهای 17

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

2020 Saunders, an imprint of Elsevier Inc 

  Sun A1, Lam C, Wong DA. Expanded newborn screening for inborn errors of 

metabolism: overview and outcomes. Adv Pediatr. 2012; 59(1):209-45. 

  Oldham, Keith T._Colombani, Paul M._Foglia, Robert P._Skinner, Michael A 

Principles and Practice of Pediatric Surgery 

 Stewart J 2015 Discharge planning for high-risk newborns available at: 

Uptodate.com  

 Ames, W. and Ross, A. K. (2012) Postanesthesia Care Unit Management, in 

Gregory's Pediatric Anesthesia, Fifth Edition (eds G. A. Gregory and D. B. 

Andropoulos), Wiley-Blackwell, Oxford, UK. doi: 10.1002/9781444345186.ch16 

 Brown, M. and Cutler, T. J. (2012) Blood transfusion, in Haematology Nursing, 

John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, UK. doi: 10.1002/9781118702959.ch17 
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