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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  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 پرستاری 7ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:

بهداشت  پرستاری یش نیاز:پ   د: کارآموزینوع واح   2  تعداد واحد: بهداشت مادر و نوزادانپرستاری نام درس: 

 مادر و نوزادان )نظری(

بخش  مکان برگزاری:  ---18:30-13:30و  12:30-7:30- :ساعت     صبح و عصر ) دو گروه( سه شنبهو  دوشنبه-:زمان برگزاری کالس: روز

 نوزادان بیمارستان شهید آیت اله مدنی

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  خانم دکتر ولی زاده مسئول درس: )دو گروه( 15 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

شجویان  در بخش نوزادان،   در این دوره کارآموزی شنایی ب  دان صول مراقبت از آن ها    ا ویژگی های نوزادانضمن آ در معرض خطر باال ، ا

 را طرح و اجرا خواهند نمود. 

 

 هدف کلی: 

 از صحیح مراقبت اصول تا با بکارگیری شده متولد تازه طبیعی نوزادان در پرستاری مراقبتهای ارائه جهت دانشجویان در آمادگی ایجاد

  .نمایند ایفاء نوزاد و مادر سالمت سطح ارتقاء و حفظ در را خویش موثر نقش آنان، ازهاینی اساس بر مادران به آموزش و نوزادان

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 .نماید برقرار مناسب ارتباط مادر با -1

 نوزاد تازه به دنیا آمده را پذیرش نماید. -2

 .دهد قرار گرم جای در و خشک را نوزاد -3

 .دهد انجام را مقعد چشم، ناف، بند از الزم مراقبتهای  -4

 نماید. تهیه هویت دستبند نوزاد برای -5

 .کند بیان را طبیعی نوزاد مشخصات  -6

 کند بیان آپگار سیستم اساس بر را نوزاد عمومی وضعیت -7

 کند. بیان را بدن دمای حفظ اهمیت بدن، دمای اتالف راههای بیان ضمن -8

 .کند معاینه و بررسی را نوزاد بدن مختلف های ستمسی -9

 .نماید بررسی صحیح نحو به را نوزادی های رفلکس-10

 .دبررسی نمای را نوزاد پرونده -11

 .کند رعایت نوزاد مورد در را ایمنی اصول -12

 .دهد توضیح را انکوباتور با صحیح کار روش -13

 .کند بیان را نوزاد و مادر اتاقی هم مراقبتی طرح -14

 .دهد توضیح را مادر شیر با تغذیه چگونگی -15

 .کند بیان را کمکی تغذیه شروع چگونگی -16
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 .دهد توضیح را آن روانی و جسمی اثرات و شیرگاو با آن مقایسه و شیرمادر ترکیب  -17

 .بدهد را الزم آموزشهای پستان با نوزاد شیردهی صحیح تکنیک درمورد مادر به -18

 .نماید بیان را شیردهی شایع مشکالت -19

 .دهد شو و شست صحیح نحو به را نوزاد -20

 .کند تنظیم میکروست با را نوزاد سرم قطرات -21

 .دهد انجام صحیح بطور را معده شستشوی برای الواژ تکنیک -22

 دهد. اطالع بخش پرسنل به تنفسی مشکل بروز صورت در و نماید توجه نوزاد تنفسی وضعیت به -23

 نماید. گزارش پزشک به تولد از پس اول ساعت 24 طی را نوزاد مدفوع یا ادرار دفع عدم -24

 نماید. رعایت را نوزادان بخش در عفونت کنترل موازین -25

 بنماید. غربالگری تستهای انجام جهت والدین، به الزم تأکید و راهنمایی -26

 نماید. تأکید مادر به تولد اول چندروز در مکرر شیردهی لزوم مورد در -27

 را ................. و واکسیناسیون انجام زایمان، از بعد ورزشهای انجام پرینه، بهداشت خانواده، تنظیم زمینه در مادر به الزم آموزشهای -28

 .بدهد

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) بتنی بر حل مسئلهیادگیری م  بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 بخش موقع به ترک و حضور -1

  غیبت نداشتن -2

  یونیفرم از استفاده -3

  شناسایی کارت الصاق -4

  آرایش و زیورآالت از استفاده عدم و شرعی موازین رعایت -5

  بیمار معرفی و بالینی کنفرانس موقع به هارائ -6

 گروهی های بحث در شرکت -7

 والدین به آموزشی جزوه ارائه -8
 

 وسايل کمک آموزشی:   

            کامپیوتر                    پروژکتور ویدئو   وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

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

 نمره درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 اهی پایان دوره کارآموزینمره امتحان شف 10نمره مرتبط با عملکرد بالینی و رعایت قوانین و ضوابط توسط دانشجو،  10

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی
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   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 -----------شفاهی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی

CHILD birth education. Nichols Francine. Last edition 

 

 منابع فارسی:

 نلسون کودکان طبدرسنامه  -

 نوزادان از مراقبت پرستاری های کتاب و روز معتبر منابع ساير -

 کانگروئی مراقبت -

 درسنامه پرستاری کودکان ونگ -

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد نوقابی -
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


