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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتهو  مقطع   رستاری کودکانپگروه آموزشی:         پرستاری ومامايیدانشکده:

  ناپیوسته مامايی کارشناسیحصیلی:ت

 

                                        تشریح،فیز یولوژی یش نیاز:پ نظری :دنوع واح   1تعداد واحد: پرستاری بیماريهای کودکاننام درس: 

 مجازي ري:مکان برگزا   11-16 :ساعت شنبهیک :روزمجازي زمان برگزاري كالس: 

 دکتر قاسمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر سیده فاطمه قاسمیمسئول درس: 03 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 –رشدوتکامل  –ناهنجاریها وبیماریهای نوزاد وشیرخوار  -مراقبت هاونیازهاي نوزاد طبیعي  -تدابیرالزم درهنگام تولدنوزاد
 تشخیص ، درمان وتدابیرالزم درمورد مشكالت سالمتي نوزادان -دردرمورد مراقبت ازنوزادآموزش هاي الزم به ما  -تغذیه

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایي دانشجویان با حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیمااري و تشاخیص نیازهاا و تمامیم  یاري مناساو در ماورد 
 نوزادان 

 

 داف کلی طرح درس است()در واقع همان اه بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهاي اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف كلی كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی

 
 ر پايان درس دانشجويان قادر خواهند بود : د

 اقدامات اولیه پس ازتولدرابه ترتیو اولویت شرح دهند -1 .1
 درمعاینه وشرح حال نوزادیافته هاي طبیعي وغیرطبیعي راازیكدیگرتشخیص دهند. .2
 نوزادان پرخطر را شناسایی ونحوه اداره آنهارا شرح دهند . .3
 نفسی ،عفونت،ایکتر ،تشنج و...(راتوضیح دهند.بیماریهای شایع دوره نوزادی )مشکالت ت .4
آزمایشااات جهاات غربااالگری نااوزدان بااه من ااو ر تشااخیص بیماااری مااادرزادی )فنیاال  تونوری،هیپوتیرو یاادی (را  .5

 توضیح دهند.
 مزایاي تغذیه نوزادبا شیر مادررا نسبت به شیرهاي دیگرمقایسه كنند. .6
 ند.نحوه احیاومراحل آن درنوزادان راتوضیح دهآپنه،  .7
 را شرح دهند. وعفونت های نوزادی امول بهداشتي ومواردپیشگیري درسالمت .8
 مسا ل موثر درسالمت نوزادراجهت آموزش به مادروخانواده شرح دهند. .9
 ای نوزادان وشیرخوارانرا درک  نند.قاهمیت تغذیه ومراقبتهای بهداشتی درمانی درب .11
 تکامل جسمی برحسو ن در نار نوزادرا توضیح دهد.مراقبت  انگورویی واهمیت ارتباط عاطفی وحضور والدی .11
از حاد ،ااقی،بر شات  اختالت تغذیه ای ناوزاد ) انترو ولیات نکاروزان ، برفا( ..( و  اودک شایرخوار) تغذیاه بایش .12

 غذاو استفراغ،اسهال،حساسیت غذایی ،حساسیت به شیر  او،عدم تحمل ال توز ،یبوست  (را شرح دهند.
  ت در سالمت وبقای نوزادان وشیرخواران را شرح دهند.اهمیت تعادل آو والکترولی .13
 مراقبت  انگورویی واهمیت ارتباط عاطفی وحضور والدین در نار نوزادرا توضیح دهد. .14
 مراقبت از مادران و نوزادان مبتال به  رونا را شرح دهد .15
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 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیري مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیري مبتنی بر حل مسئله  *هیبحث گرو

 

 ×درسایت نوید واسکاي روم بصورت گفتگو پرسش و پاسخ
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 فعالیتها در سایت نویدبه موقع  انجام 

  حضور فعال در گفتگوها واسکاي روم
 اسکاي روم وتاالر گفتگو مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به 

 وسايل کمک آموزشی:  
  ×كامپیوتر              پروژكتور ویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 18 : وگفتگو شركت فعال در كالس    نمره درصد 13:انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

ها از اولويت ها کالس بوده و تاثیر بسزايی  فعالیتو وشرکت در  گفتگوهاواسکای رومحضور فعال در  :توجه توجه

 در ارزشیابی دارد

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی          ×ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ×تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

 
- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  ,2017,10 th ed, 
ELSEVIER.  
- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. WB  
Sauders   
- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2005 ,9 th  ed .Elsevier W.B.Saunders 
       

 
 

 

 

 منابع:

 

 خرن ااپ ن: بهرمن وكلیگمن . نوزادان نلسو -1
   اخرین ااپ ،تهران،یسالمپرستاری مادران ونوزادان ااپ اول ،نشر  ضیغمی  اشانی ،ربابه.دشتی،الهه. .2

 .هادیان شیرازی زهرا، ثابت سروستانی راحله .مراقبت های ویژه پرستاری نوزادان ،ااپ اول ،نشر جامعه نگر،تهران 3
  1397،تهران   جامعه نگر،نشر شوقیمهناز  .مادران ونوزادان  پرستاری بهداشت لودرمیل( ،دیترا ل ونار . .4
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  انینگهام و همکاران ، مامایی ویلیامز آخرین ااپ  -5
6.Fraser DM, Cooper MA, Nolte AGW. Myles textbook for midwives. Elsevier .2006  
7.Kliegman R, Behrman R. Jenson H, Stantan B. Nelson Text book of Pediatrics .19 th ed. 

Saunders.2011 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری شماره جلسه

1 12/11/99 

آشنایي با درس مراقبتهاي اولیه پس از تولد، تنفس ، حرارت،دلبستگی، 

، معاینات بالیني، شرح حال نوزادان پیشگیری ازعفونت،آزمایشات غربالگری

  رفلکسها

 دکتر قاسمی

2 19/11/99 

تغذیه یرقان فیزیولوژی( ،شیرمادر، پاتولوژی( ، فتوتراپی ، تعویض خون 

  نوزاد،مزایای شیر مادر
" 

3 26/11/99 
 " اوشیرده ونوزاد آنهر رونا و مراقبت درمادران باردا سپسیس، تشنج ،  

4 3/12/99 

سهال اختالالت تغذیه )انترو ولیت نکروزان ، اختالل آو و الكترولیت و ا

برف( ،تغذیه بیش از حد ،ااقی،بر شت غذاو استفراغ  ،حساسیت غذایی 

  (،حساسیت به شیر  او،عدم تحمل ال توز ،یبوست 

" 

5 11/12/99 

مدمات حین زایمان) مدمات مکانیکی ، آنسفالوپاتی هیپو سی( ایسکمی( ، 

  ندام (مدمات  اعماو محیطی ، احشا وا

" 

6 11/12/99 

شناخت و  نارستشخیص وتعیین سن نوزادی ومراقبتهای مربوط به نوزاد 

 )نارس ، دیررس ، اند قلو ،مادر دیابتی  و...(پرخطر انواع نوزاد

" 

1 24/12/99 

 " آپنه ، تا ی پنه ، نشت هوا ، آ سپیراسیون (،  RDSاختالالت تنفسي) 

8 15/1/99 
 "  نوزاد حیاءآ سیفیكسي ، آپنه ؤ ا

 


