
  

 سبسوار پسضکیعلوم توسعه آهوزش  و هرکس  هطبلعبت یکویته تخصصی برنبهه ریسی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

  

 

 (:ضرح درس)هقذهه 

در  ایٗ ٚاحذ درسی حبٚی اغَٛ ٔزالجت خب٘ٛادٜ ٔحٛر، ٔفبٞیٓ رضذ ٚ تىبُٔ، ٘یبسٞب ٚٔطىالت ثٟذاضتی وٛدوبٖ 

طی ایٗ درس ثز تؼبُٔ ٚ ٔذاخالت ٔٙبست پزستبر ثب وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ جٟت حفظ ٚ ارتمبء سالٔت . سٙی ٔختّف است دٚرٜ ٞبی

ثؼالٜٚ ایٗ درس دا٘طجٛ را ثب ٘ظزیٝ ٞب، جٙجٝ ٞبی فزٍٞٙی ٚ اجتٕبػی . ٚ پیطٍیزی اس ثزٚس ٔطىالت ثٟذاضتی تبویذ ٔی ضٛد

ٟٔبرت ٞبی تفىز ا٘تمبدی ٚ حُ ٔطىُ ثب وبرثزد فزایٙذ پزستبری در ٔزالجت  ٔٛحز ثز سالٔت وٛدن آضٙب وزدٜ ضٕٙبً استفبدٜ اس

 .اس وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ ٘یش ٔذ٘ظز ٔی ثبضذ

 

 (سبعت 26)تئوری( الف: 

  :هذف کلی 

ٚ ٘یبسٞبی وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ ثٝ ٔٙظٛر ا٘جبْ ٔذاخالت السْ جٟت ارتمب سالٔت  تىبُٔ ،رضذ دا٘طجٛ ثب فزایٙذ آضٙبیی

ٜ در چبرچٛة ٔزالجت خب٘ٛادٜ ٔحٛر ثب وبرثزد فزآیٙذ پزستبری ٔٙطجك ثز جٙجٝ ٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ اخاللی ٔزالجت وٛدن ٚ خب٘ٛاد

. اس وٛدن

 

 (به تعذاد سرفصلها و جلسات هذف نوشته شود)اهذاف اختصبصی درس : 

 : بتواننذ دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

ی را ثب تٛجٝ ثٝ تبریخچٝ، ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز، اثتال، غذٔبت ٚ ثز٘بٔٝ ٞبی ٔزالجت إٞیت سالٔت در دٚرٜ وٛدن -1

 .ثٟذاضتی ثیبٖ ٕ٘بیٙذ

پزستبری اس وٛدوبٖ ٚ ٘مص پزستبر در ٔزالجت اس وٛدن را ثب تٛجٝ ثٝ فّسفٝ ٔزالجت، ٔزالجت خب٘ٛادٜ ٔحٛر،  -2

ٔت ٚ پیطٍیزی اس ثیٕبریٟب، تبحیز خب٘ٛادٜ ٔزالجت غیزتزٚٔبتیه، ارتجبط درٔب٘ی، حٕبیت اس خب٘ٛادٜ، تٛسؼٝ سال

 .اجتٕبع فزًٞٙ ٚ ٔذٞت ثز سالٔت وٛدن ثیبٖ ٕ٘بیٙذ

 . فزآیٙذ پزستبری اس وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ را ثب تأویذ ثز تفىز ا٘تمبدی تٛضیح دٞٙذ -3

 .ٔفبٞیٓ رضذ ٚ تىبُٔ را ثزاسبس تئٛری ٞبی رضذ ٚ تىبُٔ؛ فزٚیذ، اریىسٖٛ، پیبصٜ ٚ وِٛجزي ثیبٖ ٕ٘بیٙذ -4

ارتمبء سالٔت وٛدن ضیزخٛار ٚ خب٘ٛادٜ ٚ ٘مص پزستبر را ثب وبرثزد فزآیٙذ پزستبری در جٙجٝ ٞبی ٔختّف تىبّٔی  -5

 .تٛضیح دٞذ

 پرستبری کودک سبلن :نبم درس

بهذاضت هبدراى :  دروس پیص نیبز 1400031:ضوبره درس واحذ 2:تعذاد و نوع واحذ

                                                                       نوزاداى

کبرضنبسی :رضته و هقطع تحصیلی

 پرستبری

 پرستبری  :گروه آهوزضی پرستبری :دانطکذه

 98-99:سبل تحصیلی 4 :ترم تحصیلیحویذه گلی  :ام هذرسى

سه ضنبه :روز و سبعت برگساری کالس  20 :تعذاد جلسبت
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 23/10/98: تبریخ اهتحبى
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ٔطىالت ثٟذاضتی دٚرٜ ضیزخٛارٌی ٚ ٘مص پزستبر را ثب وبرثزد تطخیع ٞبی پزستبری در ارائٝ ٔذاخالت پزستبری  -6

 .ثطٛر وبُٔ تٛضیح دٞذ

ٚ خب٘ٛادٜ را ثب ارائٝ تذاثیز پزستبری ٔجتٙی ثز فزآیٙذ در جٙجٝ ٞبی ٔختّف تىبّٔی تٛضیح  ارتمبء سالٔت وٛدن ٘ٛپب -7

 .دٞذ

ارتمبء سالٔت وٛدن خزدسبَ را ثب تبویذ ثز ٘مص پزستبر ٚ ارائٝ راٞىبرٞبی ضزٚری ٔجتٙی ثز ضٛاٞذ در جٙجٝ ٞبی  -8

 .ٔختّف تىبّٔی تٛضیح دٞذ

را ثب وبرثزد تذاثیز پزستبری ٔجتٙی ثز تطخیع ٞبی ( َ اس ٔذرسٝ٘ٛپبیی ٚ لت)ٔطىالت ثٟذاضتی دٚرٜ خزدسبِی  -9

 .پزستبری ثطٛر وبُٔ تٛضیح دٞذ

 .ارتمبء سالٔت وٛدن سٗ ٔذرسٝ ٚ خب٘ٛادٜ را ثب تبویذ ثز جٙجٝ ٞبی ٔختّف تىبّٔی تٛضیح دٞذ -10

 .َ تٛضیح دٞذٔطىالت دٚراٖ ٔذرسٝ را ثب وبرثزد تطخیع ٞبی پزستبری در ارائٝ ٔذاخالت پزستبری ثطٛر وبْ -11

ارتمبء سالٔت ٚ ٍ٘زا٘ی ٞبی ثٟذاضتی ٘ٛجٛاٖ ٚ خب٘ٛادٜ را ثب تبویذ ثز ٘مص پزستبر ٚ ارائٝ راٞىبرٞبی ضزٚری ٔجتٙی  -12

 .ثز ضٛاٞذ در جٙجٝ ٞبی ٔختّف تىبّٔی تٛضیح دٞذ

 

( ساعت 17)عملی ( ب

 

: هدف کلی

ا٘تمبدی، ثزرسی رضذ ٚ تىبُٔ وٛدن سبِٓ استفبدٜ اس ٔطبِؼٝ ٔٛردی جٟت یبدٌیزی ٚ تمٛیت تفىز : تىّیف والسی

در دٚرٜ ٞبی سٙی ٔختّف، ارائٝ طزح ٔٙبست جٟت ارتمبء سالٔت وٛدن 

: اهداف جزئی

دا٘طجٛ لبدر ثبضذ در لبِت ٌزٟٚٞبی تؼییٗ ضذٜ ثب ٕٞىبری ٚ ثبرش افىبر تىّیف ٔطخع ضذٜ را ٔٛرد تجشیٝ ٚ تحّیُ 

 فزآیٙذ پزستبری اس وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ را ثب تأویذ ثز تفىز ا٘تمبدیلزار دٞذ ٚ  لزار دادٜ اس جٙجٝ ٞبی ٔختّف تىبّٔی ٔٛرد ثحج

 .ثیبٖ ٕ٘بیذ

 

رضذ ٚ تىبُٔ دٚراٖ ٘ٛپبیی را ثب تأویذ ثز رضذ جسٕی ، ػبطفی، رٚا٘ی ٚ اجتٕبػی ، ضٙبختی، اخاللی ٚ ٔؼٙٛی  -13

 . تٛضیح دٞٙذ

 . ستزس در وٛدوبٖ ٘ٛپب را ثذا٘ٙذ٘ىبت السْ در ٔٛرد تىّٓ ، خّك ٚ خٛ، ٔٙفی ٌزایی، ا٘طجبق ثب ا -14

 . ٘ىبت آٔٛسضی ثٝ ٚاِذیٗ در ٔٛرد تؼّیٓ تٛاِت ، رلبثت خٛاٞز ٚ ثزادرٞب ٚ ا٘ضجبط را ثیبٖ ٕ٘بیٙذ -15

 . تأحیز ثبسی ثز رضذ ٚ تىبُٔ وٛدوبٖ ٘ٛپب را ثیبٖ ٕ٘بیٙذ -16

 .٘ىبت آٔٛسضی ثٝ ٚاِذیٗ در ٔٛرد تغذیٝ وٛدوبٖ ٘ٛپب ٚ رفتبرٞبی ٔٙبست غذا خٛردٖ ثٝ ٚاِذیٗ را تؼییٗ وٙٙذ -17

 . ٘ىبت آٔٛسضی السْ ثٝ ٚاِذیٗ را در ٔٛرد ثٟذاضت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ جٟت پیطٍیزی اس پٛسیذٌی تٛضیح دٞٙذ -18
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٘حٜٛ ٔمبثّٝ ثب آٖ در ٘ٛپبیی ٔب٘ٙذ  ٘ىبت آٔٛسضی السْ ثٝ ٚاِذیٗ را جٟت پیطٍیزی اس ثزٚس حٛادث ضبیغ ٚ -19

ٔسٛٔیت، تػبدفبت ٔٛتٛری، غزق ضذٖ ، سٛختٍی ، آسپیزاسیٖٛ جسٓ خبرجی،فزٚثزدٖ جسٓ خبرجی در ٌٛش ٚ 

 . ثیٙی را ثیبٖ ٕ٘بیٙذ

 . ٔٛارد آٔٛسضی السْ ثٝ ٚاِذیٗ را درثبرٜ ٔػٖٛ سبسی وٛدن ٚ ا٘جبْ دٚسٞبی یبدآٚر تٛضیح دٞٙذ -20

ٖ خزدسبِی را ثب تأویذ ثز رضذ جسٕی، ػبطفی، رٚا٘ی ٚ اجتٕبػی، ضٙبختی، اخاللی ٚ ٔؼٙٛی رضذ ٚ تىبُٔ دٚرا -10

.  تٛضیح دٞٙذ

.  تأحیز ثبسی ثز رضذ ٚتىبُٔ وٛدن خزدسبَ را ثیبٖ ٕ٘بیٙذ -11

.  در ٔٛرد تػٛیز اس جسٓ خٛیطتٗ در وٛدوبٖ خزدسبَ ٘ىبت السْ را ثذا٘ٙذ -12

.  رٜ آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ وٛدن ثزای ٚرٚد ثٝ وٛدوستبٖ ٚ آٔبدٌی ثیبٖ ٕ٘بیٙذآٔٛسش السْ ثٝ ٚاِذیٗ را درثب -13

ٔٛارد آٔٛسضی السْ ثٝ ٚاِذیٗ را در خػٛظ پزخبضٍزی ، ٔطىالت ٌفتبری ، استزس ٚ تزس در وٛدوبٖ خزدسبَ  -14

. تٛضیح دٞٙذ

. ٘ىبت السْ در ٔٛرد آٔٛسش جٙسی ثٝ وٛدوبٖ خزدسبَ را ثیبٖ ٕ٘بیٙذ -15

. دوبٖ تیشٞٛش را تؼییٗ ٕ٘بیٙذخػٛغیبت وٛ -16

٘ىبت آٔٛسضی السْ جٟت پیطٍیزی اس حٛادث ضبیغ خزدسبِی ٚ ٘حٜٛ ٔمبثّٝ ثب آٖ ٔب٘ٙذ تػبدفبت ٔٛتٛری ،  -17

.  را تٛضیح دٞٙذ... ٔسٕٛٔیت، غزق ضذٖ ، سٛختٍی ، آسپیزاسیٖٛ جسٓ خبرجی ٚ 

. ٚ٘ی در سٗ خزدسبِی را تؼییٗ ٕ٘بیٙذٔٛارد آٔٛسضی السْ در خػٛظ پیطٍیزی اس ثیٕبریٟبی ضبیغ ػف -18

.  ٔزالجت ٞبی پزستبری در ثیٕبریٟبی اٍّ٘ی رٚدٜ ای در وٛدوبٖ خزدسبَ را تٛضیح دٞٙذ -19

.  سٛء رفتبر ثب وٛدن ٚ سٛء درٔبٖ را تٛضیح دٞٙذ -20

 

 :هدف کلی

 (:روضهبی تذریس)استراتژی آهوزضی 

            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس □          سخنراني □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشي□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 ويذيو پرشكتور، تحته وايت برد: وسبیل کوک آهوزضی 
                

اٍّ٘یسی یب فبرسی درخػٛظ  ٔمبِٝفؼبِیت فٛق ثز٘بٔٝ در طَٛ تزْ ثٝ غٛرت خالغٝ : وظبیف و تکبلیف دانطجو

ٔطبِت درسی ٔی ثبضذ ٚ ثزای ٞز ٔٛرد ارائٝ ضذٜ در والس، ٔمبِٝ فبرسی ٘یٓ ٕ٘زٜ ٚ اٍّ٘یسی یه ٕ٘زٜ تؼّك ٔی یبثذ 

 .َ ٔحبسجٝ ٔی ثبضذایٗ فؼبِیت ثزای ٞز دا٘طجٛ تب سمف یه ٕ٘زٜ لبة
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 نحوه ارزضیببی دانطجو: 
  پاياني                   مرحله ای                       :هراحل ارزضیببی

 

 درصذ از نمره نهايي 5  حضور و غياب
 درصذ از نمره نهايي 10 انجام تکاليف كالسي و فعاليت

 درصذ از نمره نهايي 25 امتحان ميان ترم
 درصذ از نمره نهايي  60  مامتحان پايان تر
  جور كردني             صحيح و غلط          چنذ گسينه ای            تشريحي           شفاهي  □    :نوع اهتحبى هیبى ترم

   جور كردني             صحيح و غلط          چنذ گسينه ای            تشريحي           شفاهي □   :نوع اهتحبى پبیبى ترم

 

 : هنببع

. چىیذٜ پزستبری وٛدوبٖ . ٌزدآٚری ٚ تّخیع اس دوتز ٔحٕذ ػّی تمی پٛر ٚ فزضتٝ آَ ػّی . ٚیّی ٚ ًٚ٘  -1
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