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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر 

 مامایی  گروه آموزشی:                                     پرستاری و مامایی         دانشکده:

 98-99 اولیمسال : ن تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                دوم ناپیوسته مامایی ترم     حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

  واحد 1 تعداد واحد:                                                    نوزادان: نام واحد درسی

 جنین شناسی پیش نیاز:                                                   نظری د:نوع واح 

 5كالس شماره مکان برگزاری:                                  8-10شنبه زمان برگزاری كالس: 

                  می       قاس دكتر : داستاقاسمی                دكتر مسئول درس:  نفر 19: تعداد دانشجویان

 روزهای شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

، تشخیص یماریبدر این درس به تدریس مباحث مختلف پیرامون شناخت حاالت نوزاد و شیرخوار به هنگام سالمت و 

 نیاز آنان در موارد انجام اقدامات الزم و مناسب می پردازد.

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 ورد انجامدر م ی و تشخیص نیازها و تصمیم گیریشناخت حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیمار 

 اقدامات الزم و مناسب بویژه نزد نوزادان آسیب پذیر نظیر نوزادان نارس و غیره

 رخواروزاد و شیننزد  آشنایی با ناهنجاری ها و بیماری های نوزاد و شیرخوار و توانایی انجام معاینات الزم 

 ری ها و بیما یر مادر بر سالمت کودک و کمک به پیشگیری ازشناخت نحوه رشد، تکامل و نقش تغذیه با ش

 مرگ و میر نوزادان و کسب مهارت در آموزش موارد فوق به مادران

 وشیرخوار  زاد ورعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها از جمله واکسیناسیون به منظور سالمت نو 

 دادن آموزش های الزم به مادر و خانواده

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینی:بینااهداف 

 : در پايان اين دوره از فراگيران انتظار مي رود

 رشد و تکامل در دوره های مختلف زندگي را توضيح دهد. -

 چگونگي تهيه شرح حال از نوزاد و شيرخوار و انجام معاينات باليني را بيان نمايد. -

 اد نارس را شرح دهد.ويژگي های نوزاد طبيعي و نوز -

 شاخص های تشخيص نوزادان پرخطر را بيان نمايد. -

 احيای نوزاد را شرح دهد. وسايل مورد نياز را توضيح دهد. -

 پاتوفيزيولوژی ، عوارض و مراقبت های اسيفکسي را بيان نمايد. -

 صدمات هنگام تولد را شرح دهد. -

 اختالالت تنفسي را شرح دهد. -

 هد.يرقان نوزادی را توضيح د -
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 فيزيوپاتولوژی، علل، درمان و مراقبت های تشنج نوزادی را بيان کند. -

 اختالالت تغذيه در شيرخوار و کودک ر ا بيان نمايد. -

 پيشگيری برنامه واکسيناسيون و ايدز نوزادی را شرح دهد. -

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیری مبتنی بر حل مسئله)یادگ  *بحث گروهی

 -----------------یادگیری در حد تسلط  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ساه جل هماان  كالس، حضور در تأخیر تكرار صورت در و تذكر دادن صورت به كالس در حضور تأخیر نوبت یك 

 .گردد می اعالم یبتغ

 نمره كسر خواهد شد. 0/25 مجاز غیبت هر ازای در 

  .گردد می برخورد آموزشی مقررات مطابق مجاز حد از بیش غیبت صورت در 

  .باشد خاموش بایستی كالس در دانشجویان همراه تلفن 

 

 وسایل كمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  اردسایر مو

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره  2:  ارزشیابی مستمرنمره       2نمره      كار كالسی :  1در كالس  بدون غیبت حضور

  نمره 15امتحان پایان ترم: 

 نوع آزمون

 -صااااااااحی  *جور كردنی                   *ایچندگزینه         *پاسخ كوتاه   *  تشریحی

  غلط

 جلسه برگزار می شود. سه امتحان كوییز هر:  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 طب كودكان نلسون -

 سایر منابع معتبر روز و كتاب های پرستاری مراقبت از نوزادان -

 مراقبت كانگروئی -

- CHILD birth education. Nichols Francine. Last edition  
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 :جدول درس 

 

 اسامی دانشجویان هاستاد مربوط عنوان مطالب تاریخ 

  قاسمیدكتر  شرح حال و معاينه فيزيکي نوزادان 3/7 1

  " رشد و تکامل در دوره های مختلف زندگي 10/7 2

3 17/7 
ومراقبت تکاملي نوزاد پُرخطر و در معرض خطر

 نيد کپ( )متين يا
" 

 

 " ايکتر  24/7 4

 

 

 تشنج ، سپسيس ،انتروکوليت نوزادی 1/8 5
" 

 

 

 " صدمات زايماني 8/8 6

 

 

7 22/8 
دیسترس تنفسی  بیماری غشای هیالین 

سندرم آسپیراسیون  TTN ،آسیفكسی،آپنه 

 مكونیوم 

" 

 

 

 نوزادان برنامه واکسيناسيوندارو وسرم و 29/8 8
" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


