
 بسمه تعایل  

 

 دانشکده پرستاری و مامايی     زاد اسالیم واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1400- 1401سال تحصيیل       دومل    نيمسا

 )براساس رسفصل درس مربوطه(مقدمه: 
خوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص   دریس به منظور آشنايی دانشجو با تدریس این واحد   شناخت حاالت نوزاد و شیر

ه   نیازها و تصمیم مناسب بویژه در نوزادان آسیب پذیر نظیر نوزاد نارس و غیر

 هدف کیل:  
خوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیازها و تصمیم مناسب بویژه در نوزادان آسیب  -1 شناخت حاالت نوزاد و شیر

ه    پذیر نظیر نوزاد نارس و غیر
تشخیص و شناخت ناهنجاری و بیماری  های نوزاد و شیر خوار  -2  
هارت در آموزس مربوطه های  شناخت نحوه رشد و تکامل و نقش تغذیه و شیر مادر بر سالمت کودک و م -3  
به    -4 الزم  آموزش  دادن  و  خوار  شیر  و  نوزاد  سالمت  مورد  در  واکسیناسیون  چمله  از  ی  پیشگیر موارد  و  بهداشتی  اصول  رعایت 

 خانواده و مادر 

 اهداف رفتاری:  در پایان درس دانشجو بایستی قادر باشد موارد زیر را بداند :      
 را توضیح دهد. رشد و تکامل دوره نوزادی -1
ح دهد.  -2  رسر

ی
رشد و تکامل جسیم ،ذهتی و روانی را در دوره شیر خوارگ  

رشد وتکامل دوره نوپانی را بیان کند.  -3  
رشد و تکامل دوره های مختلف را با یکدیگر مقایسه کند.  -4  
ییک نوزاد را به طور کامل  - 5 ی   -6توضیح دهد.   معاینه فیر

یولوژیک و پاتولوژیک را  ی ییک  ر معاینه د تفاوتهای فیر ی فیر
 تشخیص دهد. 

ی کند.  -7 ییک و ویژگیهای نورولوژیک تعییر ی  نوزاد را با توجه به معیارهای فیر
ی

                                سن حاملگ
یولوژییک نوزاد نارس را بیان کند.  -8 ی مشخصات فیر  
یولوژیک نوزاد دیررس را  -9 ی ح دهد.  مشخصات فیر رسر  

یولوژییک نوزاد طبییع را بیان کند.  -10 ی مشخصات فیر  
یولوژیک را در نوزاد طبییع و نارس تشخیص دهد  -11 ی  تفاوتهای فیر
     نوزادان پر خطر را شناسانی کند.   -12

توجهات پرستاری از نوزادان نارس بالفاصله بعد از تولد به ترتیب اولویت بیان کند.  - 13   
لد را شناسانی کند. صدمات هنگام تو  -14  
تدابیر پرستاری مربوطه به هر گونه صدمه هنگام تولد را بیان کند.   -15  
ح دهد.  -16  مراقبتهای الزم در مورد نوزادان مادران دیابتیک را رسر
نمره آپگار نوزاد را محاسبه کند.   -17  
ح دهد.  -18 عملیات احیاء را به درستی رسر  
د. داروهای مورد لزوم در احیاء را ن -19 ام بیر  
ح دهد.  -20  موارد کاربرد داروها را دقیقا رسر
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ح دهد.  -21 یولوژی وخطرات آن رارسر ی انواع آپنه نوزادی را تعریف کند و پاتوفیر  
اقدامات دارونی را در آپنه نوزادی بیان کند.  -22  
  فتق دیافراگیم را تعریف کند.   -32

توضیح دهد. فتق دیافراگیم را   -عالئم ، تشخیص و درمان   -24  
مراقبتهای قبل و بعد از عمل در فتق دیافراگیم را بیان کند.  -52  

یولوژی    -26 ی  .را بیان کنید  RDSپاتوفیر
ح دهد.   RDSدرمان -27  را رسر
 را بیان کند.   RDSمراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتال به  -28

داليل ايجاد كننده پنوموتراكس را ذكر كند.   -82  
 و درمان پنوموتراكس را توضیح دهد.  عالئم ، تشخیص  -29
ی پنوموتراكس را بيان كند  -30

. روش هاي درمانی  
ح دهد.   -31  مراقبتهای پرستاری در پنوموتراکس را رسر

اسيون مكونيوم را ذكر كند  -23 . روشهاي برخورد با آسپیر  
اسيون مكونيوم را توضیح دهد.  -33  عالئم ، تشخیص و درمان آسپیر
 تشخیص و درمان آترزی مری را توضیح دهد. عالئم ،  -34

ح دهد  -53 مراقبتهاي قبل از عمل آترزي مري را رسر  
ح دهد.  انواع هرمافرودیسم را تعریف کند.  -63 و عالئم ، تشخیص و درمان آن را رسر  
ح دهد هیپوسپادیاس را تعربف کند  -73 . و عالئم ، تشخیص و درمان آن را رسر  
ح دهد  انی سپادیاس را تعریف کند.  -83 . و عالئم ، تشخیص و درمان آن را رسر  
وفی مثانه را بیان کند.  -93 ح دهد عالئم اکسیی . و علل آن ، تشخیص و درمان آن را رسر  

وفی مثانه را بیان کند.  -40  مراقبتهای قبل و بعد از عمل اکسیی
ح دهد سپسیس در نوزادان را بیان کند.  علل -41 و عالئم ، تشخیص آن را رسر  
ح دهد.  -42 درمان سپسیس را رسر  
یت را بیان کند.  -43 ر ح دهد  عالئم بالیتی منیی . و علل ایجاد کننده ، تشخیص و درمان آن را رسر  
یت را بیان کند.  -44 ر ح دهد عالئم آزمایشگایه منیی و علل ایجاد کننده ، تشخیص و درمان آن را رسر  

يت را بیان -54 ر کند.   مراقبتهای پرستاری از نوزادان مبتال به منیی  
ح دهد.  انواع تشنج را بیان کند.  -64 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی و پاتوفیر  
ح دهد.  -74 علل بروز تشنج در نوزادان را رسر  
ح دهد.  درمان تشنج را بیان کند.  -84 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی و پاتوفیر  
ح  انواع یرقان را تعریف کند.  -94 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی دهد. . و پاتوفیر  

انواع درمانهای یرقان را بیان کند.  -50  
ح دهد. م -51 ی فتو ترانی را رسر راقبتهای پرستاری در حیر  
مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از تعویض راخون را بیان کند.  -35  
ح دهد.  -36 وس را رسر ح دهد.  عالئم کرنیکیی یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی . و پاتوفیر  
ح دهد.  کند. یبوست را تعریف    -37 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی  . و پاتوفیر
علل یبوست را بیان کند.  -38  

ح دهد.  -93 روشهای درمان یبوست را رسر  
ح دهد.  اسهال را تعریف کند.  -04 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی . و پاتوفیر  

د.   -41 دالیل اسهال را نام بیر  
انواع دهیدراتاسیون را تعریف کند.  -42  
ح دهد. روشهای  -43 درمان دهیدراتاسیون را رسر  
ح دهد.  انواع سوء تغذیه را تعریف کند.  -44 یولوژی وسیر بالیتی آن رارسر ی . و پاتوفیر  
چافی را تعریف کند.   -45  
علل چافی را بیان کند.  -46  
انواع بیماریهای ناشر از کمبود ویتامینها را تعریف کند.  -47  
ح دهد.  نها بیماریهای ناشر از کمبود ویتامی عالئم  -48 را رسر  
ی از بیماریها -49 را بیان کند.  ی ناشر از کمبود ویتامینها روشهای پیشگیر  
ح دهد.  بیماریهای ناشر از کمبود ویتامینها  درمان -50 آنها را رسر  
در دوران بارداری و بعد از زایمان آموزش هاي الزم را به مادر ارائه دهد.   -51  
ن کند. ارزشها و مزایای شیر مادر را بیا -52  
ها مقایسه کند.  -53 شیر مادر را با دیگر انواع شیر  



ح دهد.   -54  تغذیه تکمییل را رسر
ی

چگونیک  
انواع ایمن سازی را تعریف کند.  -55  
ح دهد.  -56 موارد منع مرصف مطلق واکسن سیاه رسفه را رسر  
 را بیان کند.   MMRموارد منع مرصف واکسن  -57
ح دهد. برنامه ایمن سازی همگانی    -58 ایط بهداشتی ایران را رسر کودکان با توجه به رسر  
ح دهد  -59 ی و غیر معمول را رسر  برنامه ایمن سازی در موارد تاخیر

 

   : روش تدریس
ن مشکالت  نوزادان  تشخیص و ارائه خدمات مربوطه در مورد بیماریهای  و انجام مشاوره و آموزشهای مربوط   نوزادان  و نیر

 . به آنها 
 
 

ان:       فعالیتهای فراگیر
کت در مباحث کالس با انجام مطالعه های متنوع در مورد موضوع کالس   -1              شر

نت و تحقیق و پژوهش در مورد موضوع و ارائه نتایج آن در کالس  -2                 استفاده از اینیی
                         ارائه به موقع تکالیف دریس  -3        

 :  روش ارزشیايی
های کالیس   -2        %25امتحان میان ترم  -1 ن  %5فعالیت کالیس  -3            %5کوئیر

 % 60امتحان پایان ترم  -5                 %5غیاب حضور و  -4

 

 

 

 1400- 1401سال تحصيیل            :دومنيمسال          نوزادان :   جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب  تاری    خ  ردیف

  -رشد و تکامل دوره نوزادی   6/2/1401 اولجلسه 
ی

  -رشد و تکامل جسیم ،ذهتن و رواين را در دوره شیر خوارگ
ییک نوزاد   . فمقایسه رشد و تکامل دوره های مختل - رشد وتکامل دوره نوپايی  ن    -معاینه فیر

ییک   ن یولوژیک و پاتولوژیک در  معاینه فیر ن  نوزاد با توجه  –تفاوتهای فیر
ی

ن  سن حاملگ تعییر
ییک و ویژگیهای نورولوژیک   ن       - به معیارهای فیر

یولوژییک نوزاد نارس  ن  مشخصات فیر

یولوژیک را در نوزاد طبییع و نارس  20/2/1401 دوم  جلسه ن توجهات پرستاری از   - نوزادان پر خطر     -تفاوتهای فیر
صدمات هنگام تولد   - نوزادان نارس بالفاصله بعد از تولد به ترتیب اولویت   

یولوژییک نوزاد طبییع  - ن مشخصات فیر   

 عملیات احیاء   -نمره آپگار نوزاد  -مراقبتهای الزم در مورد نوزادان مادران دیابتی  27/2/1401 سوم جلسه
موارد کاربرد داروها  - داروهای مورد لزوم در احیاء     

یولوژی وخطرات آن    چهارم جلسه ن اقدامات دارويی را در آپنه نوزادی    -نواع آپنه نوزادی و پاتوفیر  
مراقبتهای قبل و بعد از    -فتق دیافراگیم  -عالئم ، تشخیص و درمان   -فتق دیافراگیم 

 عمل در فتق دیافراگیم . 
 



یولوژی   پا  3/3/1401 پنجم جلسه ن     RDSمراقبتهای پرستاری از نوزاد مبتال به  - RDSدرمان  -   RDSاتوفیر
روش هاي   -داليل ايجاد كننده پنوموتراكس و عالئم ، تشخیص و درمان پنوموتراكس  -

ی پنوموتراكس و مراقبتهای پرستاری در پنوموتراکس. 
 درماين

 
 

اسيون مكونيوم 10/3/1401 ششم جلسه عالئم ، تشخیص و  تعریف ،  -تعریف ، عالئم ، تشخیص و درمان آسپیر
انواع هرمافرودیسم و عالئم ،    -مراقبتهاي قبل از عمل آترزي مري  - درمان آترزی مری 

تعریف ايی  -تعریف  هیپوسپادیاس و عالئم ، تشخیص و درمان -تشخیص و درمان
 مثانه، عالئم  ، تشخیص و   – سپادیاس ، عالئم ، تشخیص و درمان آن 

ن
وف تعریف اکسیی

 مثانه . مراقبت - درمان آن 
ن

وف  های قبل و بعد از عمل اکسیی

یولوژی وسیر بالیتن و درمان آن   17/3/1401 هفتم جلسه ن یولوژی -انواع تشنج. و پاتوفیر ن تعریف انواع یرقان و پاتوفیر
ن فتو ترايی  - وسیر بالیتن  انواع درمانهای یرقان  مراقبتهای  -مراقبتهای پرستاری در حیر

وس -ون  پرستاری قبل و بعد از تعویض خ  عالئم و درمان کرنیکیی

یت  تعریف  –علل سپسیس در نوزادان.و عالئم ، تشخیص و درمان   24/3/1401 هشتم جلسه  ر   عالئم بالیتن  ،منین
یت و علل ایجاد تعریف  -علل ایجاد کننده ، تشخیص و درمان ر عالئم آزمایشگایه منین

يت   - کننده ، تشخیص و درمان  ر مراقبتهای پرستاری از نوزادان مبتال به منین  
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