
   دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول -معاونت علوم پزشکی  
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  کاراموزيطرح درس 

  96- 97نیمسال: دوم               وزيواحدکارام1مقطع: کارشناسی ارشد     تعداد واحد:    رشته:پرستاري کودکان                         شیرخوارگیپرستاري عنوان درس: 
          شنبه           چهارروزکالس:       12/2/97پایان کالس:      18/11/96تاریخ شروع کالس:               11کددرس:             سالمت کودك/تکامل خانوادهپیش نیاز: 

             بیمارستان طالقانی وعلی ابادکنولمحل اجرا: رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                  روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                    7:30- 12:30ساعت کالس:
 حکمتی پور خانم شمسایی /خانم دکترمدرس:      تقر5تعداد:

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

  سطخ سالمت ارائه دهد.

روش   اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  تدریس

  مدرس  مکان  تکالیف  حیطه   ارزیابی

دانشجوضمن آشنایی با روتین بخش،قادر به بررسی   8- 12  12/2/97  1
  .رشد و تکامل و معاینه فیزیکی شیرخوارباشد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ
  گروهی

  طالقانی
  گرگان

  خانم شمسایی

نکات الزم در مورد تغذیه کودك و آموزش با شیر   8- 12  13/2/97  2
مادر را شرح و اجرا نماید.حداقل دو موردرژیم 

غذایی مناسب براي سن شیرخوارگی را طراحی نماید 
قادر به معاینه انواع رفلکس هاي دوران نوپایی و 

  باشدشیرخوارگی 

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ
  گروهی

  طالقانی
  گرگان

  خانم شمسایی
  

ضمن اشنایی باانواع محاسبه دوز دارو و سرم قادربه   8- 12  14/2/97  3
  اجراي سرم تراپی و دارودادن باشد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ
  گروهی

  طالقانی
  گرگان

  خانم شمسایی

 از کودکان بخش در استفاده مورد تنفسی مراقبتهاي  8- 12  19/2/97  4
و  سرد و گرم بخور دستگاه – ریه فیزیوتراپی قبیل

 نحو به راهمچنین اصول اکسیژن درمانی و ساکشن 
  دهد انجام مطلوب

سخنرانی و 
  بحث

  طالقانی  عملکردي   شناختی  پرسش پاسخ
  گرگان

  خانم شمسایی

دانشجوقادربه آموزش و مراقبت هاي قبل وبعدازعمل   8- 12  2/3/97  5
  جراحی درکودکان باشد

سخنرانی و 
  بحث

- شناختی  پرسش پاسخ

  عملکردي
مطالعه بحث 

  گروهی
طالقانی 
  گرگان

  خانم شمسایی

دانشجوضمن تمرین مباحث جلسات قبل قادربه   8- 12  3/3/97  6
  مراقبت هاي پرستاري خانواده محورباشد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پاسخ پرسش
  گروهی

  دکتراخوندزاده ناظر  علی اباد

دانشجوضمن تمرین مباحث جلسات قبل قادربه   8- 12  23/3/97  7
  مراقبت هاي پرستاري خانواده محورباشد

سخنرانی و 
  بحث

مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ
  گروهی

  دکتراخوندزاده ناظر  علی ابد

مباحث جلسات قبل قادربه دانشجوضمن تمرین   8- 12  24/3/97  8
  مراقبت هاي پرستاري خانواده محورباشد

  دکتراخوندزاده ناظر  علی اباد  مطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و

دانشجوضمن تمرین مباحث جلسات قبل قادربه   8- 12  25/3/97  9
  مراقبت هاي پرستاري خانواده محورباشد

سخنرانی و 
  بحث

  دکتراخوندزاده ناظر  علی اباد   عملکردي   شناختی  پرسش پاسخ

 ) نمره18( بالینی ارزشیابی               ) نمره2شرکت فعال در بحث گروهی(              روش ارزشیابی دانشجو

- Wong, D.L, Hochenberry, M.J. Wilson D . (last edition) .Wong's clinical manual of pediatric nursing. (last 
edition). Elsevier Mosby co 

-  Wong's. (last edition) Essentials of Pediatric Nursing (last edition) .the Elsevier Mosby co. 
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