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 انواده نوزاد پرخطر و خ
 

 

نوزادان پرخطر را شناسایی و آنها را طبقه 

 بندی نماید. 

 شناختی و درک و فهم 
 

 

 
سخنرانی و پرسش و 

 پاسخ
 

ویدئو پروژکتور و 

 کامپیوتر
 آزمون ورودی و پایانی 

09 

 دقیقه

وضعیت های پرخطر در ارتباط با تولد پیش از 

 موعد و پس از موعد را توضیح دهد. 

 

 و فهم شناختی و درک 
 

تدوین مراقبت پرستاری جهت نوزاد پرخطر 

 نماید. 
 شناختی و درک و فهم
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 عیوب تکامل فیزیکی: 

ناهنجاری سیستم 

 عصبی 

  مرکزی

 هيدروسفالی را تعریف كند.
 انواع هيدروسفالی را شرح دهد.

 روش تشخيص هيدروسفالی را بيان كنيد.

 را ذكر كند.روش درمان آن 

 ميكروسفالی را تعریف كند.

 اسپانيا بيفيدا و مننگوميلوسل را تعریف كند.

مراقبتهای پرستاری مربوط به نوزادان با 
 ناهنجاری سيستم عصبی مركزی را تدوین كند.  

 

  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی
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3 
 عیوب تکامل فیزیکی: 

 و گوارشی  عیوب اسکلتی

 را شرح دهد. دیسپالزی مفصلی هيپ انواع

 روشهای درمان را شرح دهد.

 انواع پاچماقی را بيان كند.

 روشهای درمان را شرح دهد.

 شكاف لب و كام را تعریف كند.

 روشهای درمان آن را بيان كند.

از  مراقبتهای پرستاری مرتبط با هر كدام
 را به تفكيك شرح دهد.آنومالی ها 

 

  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی
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 دقیقه
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4 

 

 

عیوب تکاملی: اختالالت 

 گوارشی 

انواع آنرزی مری و فيستول تراكئوازوفاژیال را 
 شرح دهد. 

مار با اختالالت فوق را مراقبت پرستاری از بي
 تدوین نماید. 

 ناهنجاری های آنوركتال را شرح دهد. 
تدابير پرستاری برای بيمار مبتال به اختالالت 

 آنوركتال را طرح ریزی كند. 
 

  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی
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 دقیقه

5 
ملی: اختالالت عیوب تکا

 گوارشی

عيوب مربوط به دیواره غيرطبيعی شكم را شرح 
 دهد. 

مراقبت پرستاری برای بيمار مبتال به فتق 
 دیافراگماتيك مادرزادی را تدوین نماید.

 عيوب سيستم ادراری تناسلی را شرح دهد. 
  اختالالت مربوط به تكامل جنسی را شرح دهد. 

  شناختی و درک وفهم 

 
 سخنرانی و

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه
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خطاهای مادرزادی 

 متابولیسم 

 عالئم هيپوتيروئيدیسم را شرح دهد.

 تشخيص آزمایشگاهی آن را بيان كند.

 روش درمان آن را بيان كند.

كتونوری و گاالكتوزمی را شرح  عالئم فنيل
 دهد.

 شخيص آن را شرح دهد.روش ت

 روش درمان آن را بيان كند.
مراقبت پرستاری جهت بيمار مبتال به 

 اختالالت متابوليك تدوین نماید. 
 

  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی
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7 

 

 

 نوزادان پرخطر در رابطه

و با فرایندهای عفونی 

 تشنج های نوزادی 

 سپسيس نوزادی را شرح دهد. 
 انتروكوليت نوزادان را شرح دهد. 

مراقبت پرستاری در نوزاد پرخطر مبتال به 
 فرایندهای عفونی را تدوین نماید. 
 تشنج های نوزادی را بيان كند.  

 شناختی و درک وفهم 

 

 

 

 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ژکتور ویدئو پرو

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

8 
مراقبت خانواده محور از 

 کودک بستری و بیمار 

 مراقبت خانواده محور را تعریف كند. 
اثرات بستری شدن بر كودک بيمار و خانواده را 

 شرح دهد. 
مراقبت های پرستاری در طول موقعيت های 

 خاص بيمارستانی را تدوین نماید. 

  ی و درک وفهم شناخت

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

9 
بررسی و کنترل درد در 

 کودکان 

 انواع درد را در كودكان شرح دهد. 
 درد در گروه های خاص را بررسی كند. 

 روش های كنترل درد را شرح دهد. 
 د. را نام ببرابزارهای بررسی درد 

 وضعيت های شایع درد در كودكان را شرح دهد.  

  شناختی و درک وفهم

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه
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01 
 

مداخالت و مهارت 

های پرستاری 

 کودکان 

چگونگی آماده سازی كودكان برای 
 پروسيجرهای تشخيصی را بيان كند. 

روش های تغذیه) گاواژ، گاستروستومی و 
 وریدی( را شرح دهيد. 

برنامه آموزش به مراقبت در منزل را برای 
 خانواده تدوین نماید. 

 شناختی و درک وفهم 

 

 

 

 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 
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00 

دستورالعمل های 

 ی با کودکان ارتباط

کودک مبتال به 

اختالالت شناختی و 

 حسی 

ارتباط با كودک و خانواده در سنين مختلف را 
 بيان نماید. 

اختالالت شناختی و حسی در كودكان را تعریف 
 نماید. 

مراقبت پرستاری از كودک مبتال به  اختالالت 
 شناختی و حسی را تدوین نماید. 

  شناختی و درک وفهم 

 
 سخنرانی و

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

01 

تعادل و عدم تعادل 

اختالالت مایعات و 

  کلیوی

 

 را بيان كند. عفونت ادراریعالئم بالينی 
 را بيان كند. عفونت ادراری روش تشخيص

روش درمااان عفوناات ادراری را شاارح دهااد. 
 بيان كند. عالئم بالينی تومور ویلمز را

 وش تشخيص تومور ویلمز را بيان كند.ر

 روش درمان تومور ویلمز را بيان كند.

  شناختی و درک وفهم

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه
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های پرستاری كودک مبتال به توماور  مراقبت
 تدوین كند. ویلمز را 

 ریفالكس مثانه به حالب را تعریف كند.

 عالئم بالينی سندرم نفروتيك را بيان كند.

ت مراقبت پرستاری از بيمار مبتال به اختالال
 كليوی تدوین كند.  

03 
ادامه مباحث جلسه 

60  
  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

01 
مبتال به  کودک

 اختالالت تنفسی 

ساختار و عملكرد دستگاه تنفسی كودكان را بيان 
 كند. 

اورزانس های تنفسی را شرح دهد. اختالالت 
 تنفسی عفونی و غيرعفونی را بشناسد. 

 سندروم ها كروپ را توضيح دهد.   
 انواع پنومونی را شرح دهد. 

  شناختی و درک وفهم

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

و پروژکتور ویدئ

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

05 
کودک مبتال به 

 اختالالت تنفسی 

 بيماری های تنفسی مزمن را توصيف كنيد. 
تدابير پرستاری برای بيمتر مبتال به آسم تدوین 

 كند. 
 بيماری فيبروز كيستيك را شرح دهد. 

برنامه مراقبتی برای بيمار مبتال به فيبروز 
  يك طراحی كند. كيست

  شناختی و درک وفهم

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )رس فرم طرح د   

 

 هدف کلی این جلسه:     

سه 
شماره جل

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

61 
کودک مبتال به 

 اختالالت گوارشی 

اخالالت سيستم گوارش )هيرشپرونگ، 
ریفالكس معده به مری، تنگی پيلور، 
  انواژیناسيون و سلياک( را شرح دهد.

تدابير پرستاری در اختالالت گوارش را طرح 
 ریزی نماید. 

 شناختی و درک وفهم 

 

 

 

 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

01 

کودک مبتال به 

اختالالت قلبی و 

 عروقی 

 ساختار عملكردی  قلب را شرح دهد. 
طبقه بندی نماید.  عيوب قلبی در كودكان را 

 بيماری های مادرزادی قلب را تعریف نماید.
مراقبت پرتاری از بيمار مبتال به بيماری قلبی را 

 تدوین نماید. 
 بيماری سندروم كاوازاكی را تعریف نماید. 

مراقبت بالينی از بيمار مبتال به سندروم كاوازاكی 
 را شرح دهد. 

  شناختی و درک وفهم 

 
سخنرانی و 

 و پاسخپرسش 
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه

08 

کودک مبتال به 

اختالالت خونی و 

 ایمونولوژیک 

 اختالالت خونی تغذیه ای را تعریف كند. 
 انواع بيماری تاالسمی را تعریف كند. 

 اختالالت خونریزی دهنده را شرح دهد. 
زی دهنده مراقبت پرستاری از بيماری های خونری

 را تدوین نماید. 

  شناختی و درک وفهم

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 

 و کامپیوتر
 

آزمون ورودی و 
 پایانی

09 

 دقیقه
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 ی(
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91 
کودک مبتال به اختالالت 

 خونی و ایمونولوژیک

 انواع لوسمی را طبقه بندی نماید. 
 تدابير درمانی بيماری لوسمی را شرح دهد. 

ت پرستاری از بيمارمبتال به لوسمی طرح مراقب
 ریزی نماید. 

 انواع پورپورا در كودكان را تعریف نماید. 
برنامه مراقبتی جهت  اختالالت خونی طرح 

 ریزی نماید. 

 شناختی و درک وفهم 

 

 

 

 

 
سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ
 

ویدئو پروژکتور 
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 ت مززی اختالال 09

 اختالالت سيستم عصبی را شرح دهد. 
 انواع تشنج های كودكان را دسته بندی نماید. 

روش های تشخيصی بيماران مبتال به تشنج را 
 شرح دهد. 

 ی دارویی ضد تشنح را بداند. ادرمان ه
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 اختالالت مززی 02

 فلج مغزی را تعریف كند.
تدابير پرستاری در ارتباط با بيماران دارای  

 اختالالت مغزی را تدوین نماید. 
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )رس فرم طرح د   
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 0265بیماریهای کودکان نلسون 
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سه 
شماره جل

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح
حرکت_شناختی،عاطفی،روانی)

 ی(

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

22 
ه محور مراقبت خانواد

 در مراحل پایانی زندگی  

ماقبت تسكينی در كودكان نيازمند به مراقبت را 
 تعریف نماید. 

چگنگی برخورد با كودک در حال در سنين 
 مختلف را شرح دهد. 

جهت كودک و خانواده در حال مرگ برنامه 
 مراقبتی پرستاری  تدوین كند. 

 شناختی و درک وفهم 
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02 
مباحث از پیش تعیین 

 شده
  شناختی و درک وفهم  
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