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 (:ضرح درس)مقذمه  

کٍ تٍ مسائل ي مشکالت وًساد در . ایه درس شامل مًارد غیشطثیعی ي مًقعیت َای آسیة پذیزی در وًسادان می تاشذ
ي تٍ داوشجً ایه فزطت دادٌ می شًد تا مشکالت تلقًٌ ي تلفعل سالمت وًساد را تشخیض دادٌ . می پزداسدمعزع خطز 

 .تذاتیز پزستاری مثتىی تزشًاَذ در مًقعیت َای خاص را اوجام دَذ
 

  :هذف کلی
کسب . دُ هحَر هی باضدبا رٍیکزد خاًَاپزخطز ًَساد  هزالبت اس ًتمال داًص، ًگزش ٍ هْارتْای السم بِ داًطجَ ًسبت بِ ا

آگاّی در هَرد اّویت اهَسش در پیطگیزی اس عَارض ٍ صدهات سایواًی بزای ًَساد ٍ هزالبا هبتٌی بز تفکز اًتمادی اس ًٌَساد 

 .آسیب پذیز هی باضد

 
 

 (تٍ تعذاد سزفظلُا ي جلسات َذف وًشتٍ شًد)اهذاف اختصبصی درس : 

 : تتًاوىذ ديرٌ یاناس پاريد پس  یاس داوشجًیان اوتظار م          

 .ًَساد آسیب پذیز را بطٌاسد (1

 .اختالالت ّوَلیتیک را ضزح دّد (2

 .اختالالت هتابَلیک ًَسادی را تَضیح دّد (3

 .احیا ًَساد را بطَر کاهل بیاى کٌد (4

 .صدهات سایواًی ٍاردُ بِ ًَساد را ضزح دّد (5

 .دهزالبت ّای پزستاری اس ًَساداى درهعزض خطز را بطَرکاهل تَضیح دُ (6

 
 

 

 

 
 

 اختالالت نوزاد :نبم درس

بهذاضت مبدران :  دروس پیص نیبز 1400023:ضمبره درس تئوری 75/0:تعذاد و نوع واحذ

                                                                       نوزادان

کبرضنبسی :رضته و مقطع تحصیلی

 پرستبری

 پرستبری:گروه آموزضی پرستبری:دانطکذه

 00-01:سبل تحصیلی 4:ترم تحصیلیحمیذه گلی :مذرس نبم

 

سه ضنبه  :روز و سبعت برگساری کالس  6:تعذاد جلسبت
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 (:روضهبی تذریس)استراتژی آموزضی 
            تحث در گزيَُای کًچک    □                یگزيٌ تحث□            کىفزاوس □          سخىزاوی □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاٌ آمًسشی□

Morning Report □                        □ ٌغیز 
 

 يیذیً پزصکتًر، تحتٍ يایت تزد: وسبیل کمک آموزضی 
                

اًگلیسی یا فارسی درخصَظ  همالِفعالیت فَق بزًاهِ در طَل تزم بِ صَرت خالصِ : وظبیف و تکبلیف دانطجو

ی ًین ًوزُ ٍ اًگلیسی یک ًوزُ تعلك هی یابد ایي هطالب درسی هی باضد ٍ بزای ّز هَرد ارائِ ضدُ در کالس، همالِ فارس

 .فعالیت بزای ّز داًطجَ تا سمف یک ًوزُ لابل هحاسبِ هی باضد

 

 

 نحوه ارزضیببی دانطجو: 
  پایاوی                   مزحلٍ ای                       :مراحل ارزضیببی

 

 درطذ اس ومزٌ وُایی 5  حضًر ي غیاب
 درطذ اس ومزٌ وُایی 10 ام تکالیفاوج کالسی ي فعالیت

 درطذ اس ومزٌ وُایی 25 امتحان میان تزم
 درطذ اس ومزٌ وُایی  60  امتحان پایان تزم
  جًر کزدوی             طحیح ي غلط          چىذ گشیىٍ ای            تشزیحی           شفاَی  □    :نوع امتحبن میبن ترم

   جًر کزدوی             طحیح ي غلط          چىذ گشیىٍ ای            تشزیحی           شفاَی □   :نوع امتحبن پبیبن ترم

 

 : منببع
 پرستاری ٍ بهداشت هادراى ٍ ًَزاداى. ربابه ،ضیغوی کاشاًی . 

 ههٌاز سٌجری ٍ دکترههٌاز شَقی : ترجوه. درسٌاهه پرستاری ٍ بهداشت هادراى ٍ ًَزاداى. لیفر 

 هوکاراى ٍ هقدم فرشاد حسیي ،دکتر 2015، هفتن ًلسَى،ٍیرایش کَدکاى طب هباًی  

Nursing care of infant and children (wongS) 
 

 

 

 

 

 


