
  
 

   

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 
 
 

 
  (Course Plan)طرح دوره

 نيمسال دوم   :تاريخ ارائه درس 1399-1400:  سال تحصيلي

 نعيمه پوررمضاني :  نام مدرس ناپيوسته مامايي کارشناسي    :رشتهمقطع/

 نفر  24  : تعداد دانشجو نوزادان :   )واحد(  نام درس

 جلسه8:     تعداد جلسات/مدت کالس  4: ترم

 

 درسنامه تهويه مکانيکي نوزاد زير نظر پريسا محققي، آخرين جاپ -طب کودکان نلسون.1 .  درس:منابع  

 .مراقبت کانگرويي،لودينگتن هو،اس،گالنت،اس کي،آخرين چاپ2

 .سايرمنابع معتبر روز و کتابهای پرستاری مراقبت از نوزادان3

 

 

 آموزش مجازی از طريق سامانه نويد:  امکانات آموزشي

چگونگي تهيه ی شرح حال از نوزادو شيرخوار و انجام معاينات باليني،تشخيص و تعيين سن و مراقبتهای مربوطه به نوزاد :  مطالب درسکلي  رئوس  
-آپنه نوزادی-آسفکسي-آپکار و احيای نوزاد)وسايل و داروهای مورد نياز و مراحل انجام(-تشخيص نوزادان پرخطر-نارس و مراقبت کانگرويي

-مشکالت شايع دوران نوزادی-تغذيه با شيرمادر-تشنج نوزادان-يرقان نوزادی-عفونتهای نوزادی-اختالالت دستگاه ادراری-الت تنفسياختال
 پيشگيری توسط برنامه ی واکسيناسيون-اختالالت تغذيه در شيرخوار-مشکالت شايع دوران نوزادی-مراقبت از نوزاد ناهنجار-غربالگری نوزادان

شناخت حاالت نوزاد و شيرخوار در هنگام سالمت و بيماری و تشخيص نيازها و تصميم گيری در مورد انجام اقدامات الزم و مناسب -  :هدف کلي درس
 بويژه نوزادان آسيب پذير نطير نوزاد نارس و غيره 

 نوزاد و شيرخوار آشنايي با ناهنجاريها و بيماری های نوزاد و شيرخوارو توانايي انجام معاينات الزم نزد  -2

شناخت نحوه ی رشد،تکامل و نقش تغذيه با شير مادربر سالمت کودک و کمک به پيشگيری از بيماريهاو مرگ و مير نوزادانو کسب مهارت در -3



  
 

   

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 

 آموزش موارد فوق به مادران
 شیرخوار و دادن آموزش های الزمرعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماریهااز جمله واکسیناسیون به منظور سالمت نوزادو -4

 آموزش مجازی از طریق سامانه نوید   روش آموزش:

 

 اجرای درس:  شيوه

 دقيقه                                                              10         مقدمه                      ▪

 دقيقه 30       بخش اول درس             ▪

 دقيقه   10پرسش و پاسخ و استراحت       ▪

 دقيقه  30    بخش دوم درس                ▪

 دقيقه  10     جمع بندی                                             

 

 

 

 

 

 ی ارزشيابينحوه

 
 درصد نمره کل  40ارزشيابي طول ترم                         
 درصد نمره کل   50امتحان پايان ترم                           
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 درصد نمره کل  10فعاليت کالسي و حضور و غياب        

 

 
 
 
 

تاریخ برگزاری 
 جلسات

روش  عنوان جلسه/رئوس مطالب
 تدریس 

وسایل کمک  
 آموزشی 

 اهداف  حیطه 

 جلسه اول 

22/11/99 

 شرح حال از نوزاد و شیرخوار و انجام معاینات بالینی 

 رعایت نکات بهداشتی حین معاینه

 مشخصات نوزاد طبیعی و نوزاد نارس

 تشخیص و تعیین سن و مراقبتهای مربوط به نوزاد نارس

 مراقبت کانگرویی 

سخنرانی، 
پرسش و  

پاسخ، بحث  
 گروهی 

اینترنت، 
کامپیوتر  

و 
 پاورپوینت 

در پایان این بخش دانشجو  -1 شناختی

باید بتواند شرح حال دقیقی  

 از نوزاد و شیرخوار بگیرد. 

.دانشجو باید مشخصات  -2

نوزاد طبیعی را بتواند نام  

 ببرد.

دانشجو باید قادر باشد   -3

مشخصات نوزاد نارس را نام  

 ببرد.

دانشجو باید بتواند   4 -4

مراقبت کانگرویی و رش 

صحیح انجام آن را توضیح  
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 دهد. 

 حوادث داخل اتاق زایمان-تشخیص نوزادان پرخطر جلسه دوم

 آپکار و احیای نوزاد

 آشنایی با دستگاههای موجود در بخش

سخنرانی، 
پرسش و  

پاسخ، بحث  
 گروهی 

اینترنت، 
کامپیوتر  

و 
 پاورپوینت 

.دانشجو باید بتواند نوزاد پرخطر را 1 شناختی

 تعریف نماید. 

دانشجو باید بتواند نمره آپکار نوزاد  2

 تازه متولد شده را حساب کند. 

. دانشجو باید آشنایی با دستگاههای 3

موجود در بخش نوزادان و طرز 

 استفاده از آنها داشته باشد. 

 

 اقبتها( آسفکسی)پاتوفیزیولوژی و عوارض و مر جلسه سوم 

 آپنه ی نوزادی)پاتوفیزیولوژی،خطرات و نحوه احیا(

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

دانشجو باید بتواند   .1 شناختی

 آسفکسی را تعریف نماید. 

عوامل موثر بر آسقکسی  .2

 نوزادی را بشناسد.

آپنه نوزادی را بتواند تعریف  .3

 کند. 

موثر بر آپنه نوزادی عوامل  .4

 را بتواند نام ببرد. 
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اختالالت تنفسی)دیسترس   جلسه چهارم 
 تنفسی،آسپیراسیون،سیانوز،نشست و نفوذ هوا از ریه ها( 

 اختالالت دستگاه ادراری تناسلی در زمان تولد 

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

دانشجو باید بتواند   .1 شناختی

دیسترس تنفسی را  

 تعریف کند. 

دانشجو باید عوامل  .2

موثر بر دیسترس 

 تنفسی را بشناسد.

دانشجو باید انواع رایج  .3

اختالالت تنفسی در 

 نوزادان را بشناسد.

دانشجو باید بیماری   .4

های شایع مادرزادی 

دستگاه ادراری نوزادان  

 را بشناسد.

یوپاتولوژی،سیربیماری،علل،تشخیص و عفونتهای نوزادی)فیز جلسه پنجم
 درمان و مراقبتها( 

 یرقان نوزادی

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

دانشجو باید عفونت های   .1 شناختی

 شایع نوزادی را بشناسد.

دانشجو باید اقدامات   .2

مراقبتی و درمانی در مواجه 

با عفونت نوزادی را  

بداند.دانشجو باید یزقان  

 نوزادی را بشناسد.
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 انواع یزقان را بداند.  .3

راه درمان و تشخیص یزقان   .4

 نوزادی را بداند.

تشنج نوزادان)فیزیوپاتولوژی،سیربالینی،علل،تشخیص و درمان و   جلسه ششم 
 مراقبتها(

 تغذیه در نوزاد و شیرخوار با تاکید برتغذیه با شیرمادر 

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

دانشجو باید تعریف تشنج   شناختی

 نوزادی را بداند.

 عالئم تشنج نوزادی را بداند. 

دانشجو باید آموزش شیر 

 مادر را به طور کانل بداند. 

مزایا و معایب استفاده از  

 شیز مادر را بداند. 

عواملی که باغث قطع موقت  

طع دائم شیر  شیر دهی و ق

 دهی می شوند را بداند. 

 

آزمایشات الزم جهت غربالگری نوزادان به منظور تشخیص بیماری های  جلسه هفتم
 مادرزادی

 مراقبت از نوزاد ناهنجار

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

تعریف غربالگردی نوزادان را  .1 شناختی

 بداند. 

بهترین زمان انجام تست   .2

 های غربالگری را بشناسد. 

تعریف نوزاد ناهنجار را   .3

 بداند. 



  
 

   

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 

مراقبت از نوزاد ناهنجار را  .4

 بداند. 

 مشکالت شایع دوران نوزادی جلسه هشتم

نحوه ی تجویز سرم و مایع  –اختالالت تغذیه در شیرخوار و کودک 
 درمانی و الکترولیتها در نوزادان 

 برنا مه ی واکسیناسیون پیشگیری توسط 

سخنرانی، 

پرسش و  

پاسخ، بحث  

 گروهی 

اینترنت، 

کامپیوتر و  

 پاورپوینت

دانشجو باید مشکالت شایع   .1 شناختی

 دوران نوزادی را بداند. 

اختالالت تغذیه ای در   .2

نوزادان و اقدام مناسب در  

برخورد با هر اختالل را 

 بداند. 

برنامه واکسیناسیون  .3

وعد  نوزادانی که سر م

مراجعه کرده اند و نوزادانی  

که بنا به دالیلی مراجعه 

 نکرده اند را بداند. 

 


