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             علوم پزشکیمحل اجرا: دانشکده ژکتور            رسانه آموزشی: اسالید/ پرو             روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                               14=16ساعت کالس:
  اکبرزادهحکمتی پور/دکتر  مدرس: دکتر     نفر 3تعداد:

  شرح درس: در این درس دانشجو با بیماري هاي دوران نوزادي و مراقبت هاي پرستاري اشنا می گردد

شناخت عالیم بالینی و پاراکلینیکی براساس تغییرات پاتوفیزیولوژیکی دراختالالت کلیه سیستم ها و همچنین اورژانس هاي دانشجوبا ارزشیابی و  :کلی هدف
به حداکثر رساندن نوزادان قادر به تشخیص هاي پرستاري برنامه ریزي مراقبت و پیشگیري از بروز عوارض بوده و بتواند به خانواده اموزش هاي الزم را براي 

  سالمت ارائه دهد.سطخ 

  اهداف رفتاري

  دانشجوبا بیماري هاي دوران نوزادي و بدو تولد اشنا گردد

  دانشجو قادر به شرح نیازهاي روحی روانی مادر و نوازد باشد

  دانشجو با انواع ازمایشات پاراکلینیکی نوزادان و مادران اشناگردد

  دانشجو قادر به شرح واکسیناسیون باشد.

  دوران نوزادي را شرح دهد دانشجوبیماري هاي

 و ویدئوپروژکتور -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4کارعملی نمره                  16ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس و قوانین سیاست ها

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت
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  پرستاري کودکان ونگ،ترجمه سونیا آرزومانیانس ، نشرجامعه نگر -

  

  مدرس   اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/12/98  

  سه شنبه 
سازگاري با ان و مراقبت هاي اولیه دانشحوبامقدمات دوره نوزادي،زندگی خارج رحمی و   8- 10

  بهداشتی آشناگردد
  گروه پرستاري

  دانشجوبانیازهاي روحی روانی ارتباط مادرونوزاد و رابطه پیوند و دلبستگی کودکان اشناشود
دانشجوقادربه بیان آموزش هاحین ترحیص و مراقبت هاي جسمی و روحی روانی نوزادان   10- 12  23/12/98  2

  درمنزل باشد
  دانشجوبا آزمایشات پاراکلینیکی و غربالگري آشنا شود

3  21/12/98  
  چهارشنبه

  دکتر حکمتی پور  و نیازهاي تغذیه اي نوزادان آشناشود COPEدانشجوبا مراقبت هاي کانگورویی و سازگاري  19:30-18

4  12/12/97  
  دوشنبه

  دکتر اکبرزاده   دانشجواصول احیاي نوزادان را بیاموزد  14- 16
  سرم درمانی در نوزادان ترم و ناقص آشناگردددانشجوبانحوه دارودادن و 

5  19/1/99  
  سه شنبه 

  گروه پرستاري  دانشجو قادربه بیان عالئم وعلل هیپوگلیسمی و هیپوکلسمی باشد  8- 10
هاي مربوطه مبتنی برشواهد  وروش هاي حل مسئله ان دانشجوباسپتی سمی، زردي و مراقبت

  اشناگردد
  و مراقبت هاي مربوط به اکسیژن درمانی آشنا شوددانشجوبا سندرم زجرجنینی   10- 12

7  26/1/99  
  سه شنبه 

  گروه پرستاري  باشد دانشجوقادربه بیان اصول واکسیناسیون در نوازادن  14- 16
دانشجوباچگونگی برخورد بانوازد متولدشده از مادرمعتاد،ایدزي، هپاتیت و مراقبت هاي   14- 16

  مسئله محوراشنا گردد
 


