
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

  

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

مامايی و بهداشت باروی گروه آموزشی:                                مامايی -پرستاری  دانشکده:

          

 کارشناسی مامايی حصیلی:ت یرشتهو مقطع   

   تئوری د:نوع واح                        2 تعداد واحد:                                     نوزادان نام درس:

 جنین شناسی يا همزمان:  یش نیازپ 

 8کالس مکان برگزاری:                 10 -12: ساعت  شنبهز زمان برگزاری کالس: رو

 ردکتر حسن پو خانم -مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   23 تعداد دانشجويان:

 

 

 

آشنايي و شناخت حاالت نوزاد و شيرخوار در هنگام سالمت و بيماري و تشخيص نيازها و تصميم گيري : شرح درس

هاي علمي  فراگيران در اين درس با كاربرد يافته در مورد انجام اقدامات الزم و مناسب ازضروريات حرفه مامايي است.

 شوند. آشنا ميبو يژه در نوزادان نارس امون آن در مورد نوزادان و مراقبتهاي مربوطه ومسايل پير

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 آشنايي با خصوصيات فيزيولوژيك نوزاد طبيعي و تشخيص نوزاد پرخطر و مراقبتهاي مربوطه .1

 آشنايي با شرح حال و معاينه باليتي نوزادان  .2

 آشنايي با تغذيه شير خوران  .3

 يرقان نوزاديآشنايي با صدمات حين تولد، تشنج و   .4

 آشنايي با مشكالت تنفسي نوزادان و احياي قلبي عروقي  .5

 آشنايي با عفونتهاي نوزادي، ناهنجاريهاي مادرزادي  .6

 آشنايي با مايع درماني در نوزادان  .7

 

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

 

 . خصوصيات فيزيولوژيك نوزاد طبيعي را تشريح نمايند.1

 وزادان پرخطر را دسته بندي نمايند.مراقبتهاي مربوط به نوزادان پرخطر را توضيح دهند.. ن2

 عالئم ، درمان و مراقبت صدمات حين تولد در نوزاد را شرح دهند. . علل،3

 . معاينات باليني نوزاد را بيان كنند.4
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 ح دهند.. نحوه ي انجام مراقبت از نوزاد طبيعي و نحوه ي غربالگري نوزادان را شر5

 . چگونگي تغذيه شيرخوران با شير مادر و فرموال را توضيح دهند.6

 . فيزيوپاتولوژي، عالئم ،عوارض، درمان و مراقبت يرقان نوزاد را بيان كنند. 7

 .اختالالت تنفسي در نوزادان را بيان كنندفيزيوپاتولوژي، عالئم ،عوارض، درمان و مراقبت .  8

 ر و احياي قلبي ريوي نوزاد را توضيح دهند.نحوه ي محاسبه ي آپگا . 10

 عفونتهاي نوزادي) فيزيوپاتولوژي ، سير باليني، علل تشخيص، درمان و مراقبتها (را بيان كنند.  . 11

  . ناهنجاريهاي نوزادان و مراقبت از نوزاد ناهنجار را توضيح دهند. 13

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 حضور منظم در کالس، انجام تکالیف محوله ،شرکت در بحث گروهی

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید، وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

درصد  ---50---ترم انيآزمون پا   درصد نمره ---30---ترم  انیآزمون م

   نمره

 درصد -10----شرکت فعال در کالس    درصد نمره  --10--- فیانجام تکال

 

 نوع آزمون

 -صححححح ی      جور کردنی          ایچندگزينه       پاسخ کوتاه         تشريحی

  غلط

 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 )ترجمه( 2014نوزادان نلسون . 1

 بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان.اداره سالمت نوزادان، دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس.. 2

ارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و مراقبت آغوشی)کانگرویی(راهنمای مراقبت از نوزادان نارس ویژه والدین ، وز .3

 نوزادان جمعیت اداره سالمت
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 مایت وترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودك،در مورد ح  WHO- UNICEFکتابچه های  .4

 وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده و جمعیت اداره سالمت

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 البعنوان مط روز جلسه

 آشنایی و ارزیابی دانشجویان، ارائه طرح درس،  دوشنبه 1

 ، سازگاری با دنیای خارج

 وضعیت فیزیولوژیکی سیستم های مختلف دوشنبه 2

 ، رفلکس هامختلف یها ستمیس یکیولوژیزیف تیوضعادامه  دوشنبه 3

 نوزاد معاینه فیزیکی دوشنبه 4

 تعیین سن نوزاد دوشنبه 5

 حین تولد صدمات دوشنبه 6

 نوزاد آسیب پذیر و مراقبت های آن دوشنبه 7

 ، مراقبت کانگوروییمشخصات نوزاد نارس و مراقبت از نوزاد نارس دوشنبه 7

 تغذیه در نوزاد، هم اتاقی با مادر، بیمارستان های دوستدار کودك دوشنبه 8

 آزمایشات الزم جهت غربالگری نوزاد -امت ان میان ترم دوشنبه 9

 آپگار و اقدامات الزم برای احیاء دوشنبه 10

 اءیاح یاقدامات الزم براادامه  دوشنبه 11

 اختالالت تنفسی )فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان و مراقبت ها( دوشنبه 12

 (درمان و مراقبت ها ص،یلل، تشخع ،یوپاتولوژیزیفایکتر ) دوشنبه 13

 مراقبت از نوزاد ناهنجار دوشنبه 14

 درمان و مراقبت ها( ص،یعلل، تشخ ،یوپاتولوژیزی)فعفونت های دوران نوزادی دوشنبه 15

 مایع درمانی در نوزادان دوشنبه 16

 


