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 (:ؼرح درض)مقذمه  

بر ایي اظاض هفاّین بْذاشت ًَزاداى، ظالهت ًَزاد بعٌَاى یک . ایي درض بر پی ریسی یک جاهعِ ظالن اظتَار اظت
ًظریِ ّا ٍ اصَل .  بتْای بْذاشتی اٍلیِ با تَجِ بِ اظتراتصیْای ظازهاى بْذاشت جْاًی اظتاٍلَیت در ارائِ هراق

پرظتاری ارائِ شذُ در ایي درض پایِ ای برای کاربرد تفکر اًتمادی، تحمیك ٍ اظتفادُ از فرایٌذ پرظتاری در هرالبت 
 .بْذاشتی از ًَزاد خَاّذ بَد

 

  :هذف کلی
ّوچٌیي . ّای السم بِ داًؾجَ ًغبت بِ بْبَد عالهت ًَساد با رٍیکزد خاًَادُ هحَر هی باؽذًتقال داًؼ، ًگزػ ٍ هْارتا

ؽٌاخت هغائل فیشیَلَصیک در ًَساداى، هباحث هزبَط بِ هزاقبت ٍ بْذاؽت ًَساد عالن ٍ هزاقبت اس ًَساد دچار اختالالت 

 .حیي یا پظ اس تَلذ هی باؽذ

 
 

 (ٍ جلعات ّذف ًَشتِ شَد بِ تعذاد ظرفصلْا)اهذاف اختصبصی درض : 

 : بتَاًٌذ دٍرُ یاىرٍد پط از پا یاز داًشجَیاى اًتظار م          

 .فیشیَلَصی ًَساد را با تاکیذ بز عیغتن ّای هختلف بطَر کاهل ؽزح دّذ (1

 .رفلکظ ّای ًَسادی را تَضیح دّذ (2

 .دّذاس ًَساد را بطَر کاهل تَضیح  هؾخصات فیشیکی ًَساد ٍ هزاقبت ّای پزعتاری (3

 .ارسیابی اٍلیِ بالفاصلِ پظ اس تَلذ را با تاکیذ بز اٍلَیت ّا بیاى کٌذ (4

 .را بخَبی ؽزح دّذ هزاقبت ّای پزعتاری بز اعاط ارسیابی (5

 .را بطَر کاهل تَضیح دّذ هزاقبت ّای هعوَل اس ًَساد (6

 .را درخصَؿ تاهیي ًیاسّای ضزٍری ًَساد ؽزح دّذ هزاقبت ّای هزبَط بِ هٌشل (7

 .را با تاکیذ بز خصَصیات ٍ ٍیضگیْای ؽیزهادر بیاى کٌذ ادتغذیِ ًَس (8

 

 

 

 :نبم درض

فبرمبکولوشی،   :دروض پیػ نیبز 1400037:ؼمبره درض تئوری 1:تعذاد و نوع واحذ

                                                                 فراینذ آموزغ به بیمبر

کبرؼنبظی :رؼته و مقطع تحصیلی

 پرظتبری

 پرظتبری:گروه آموزؼی پرظتبری:دانؽکذه

 00-01:ظبل تحصیلی 3:ترم تحصیلیگلی  حمیذه:نبم مذرض

 

ظه ؼنبه  :روز و ظبعت برگساری کالض  8:تعذاد جلعبت
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 (:روؼهبی تذریط)اظتراتصی آموزؼی 
            بحث در گرٍّْای کَچک    □                یگرٍُ بحث□            کٌفراًط □          ظخٌراًی □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاُ آهَزشی□

Morning Report □                        □ ُغیر 
 

 ٍیذیَ پرشکتَر، تحتِ ٍایت برد: وظبیل کمک آموزؼی 
                

اًگلیغی یا فارعی درخصَؿ  هقالِفعالیت فَق بزًاهِ در طَل تزم بِ صَرت خالصِ : وظبیف و تکبلیف دانؽجو

ی باؽذ ٍ بزای ّز هَرد ارائِ ؽذُ در کالط، هقالِ فارعی ًین ًوزُ ٍ اًگلیغی یک ًوزُ تعلق هی یابذ ایي هطالب درعی م

 .فعالیت بزای ّز داًؾجَ تا عقف یک ًوزُ قابل هحاعبِ هی باؽذ

 

 

 نحوه ارزؼیببی دانؽجو: 
  پایاًی                   هرحلِ ای                       :مراحل ارزؼیببی

 

 درصذ از ًورُ ًْایی 5  ضَر ٍ غیابح
 درصذ از ًورُ ًْایی 10 اًجام تکالیف کالظی ٍ فعالیت

 درصذ از ًورُ ًْایی 25 اهتحاى هیاى ترم
 درصذ از ًورُ ًْایی  60  اهتحاى پایاى ترم
  جَر کردًی             لطصحیح ٍ غ          چٌذ گسیٌِ ای            تشریحی           شفاّی  □    :نوع امتحبن میبن ترم

   جَر کردًی             صحیح ٍ غلط          چٌذ گسیٌِ ای            تشریحی           شفاّی □   :نوع امتحبن پبیبن ترم

 

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

 ههٌاز سٌجری ٍ دکترههٌاز شَقی : ترجوه. ٍزاداىدرسٌاهه پرستاری ٍ بهداشت هادراى ٍ ى. لیفر 

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

Nursing care of infant and children (wongS) 
 

 

 

 

 

 


