دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس
ًبم درس :پرستبری کَدک بیوبر

کد درس820201 :

تعداد ٍاحدٍ3:احد

رشتِ ٍ هقطع تحصیلی :کبرشٌبسی پیَستِ پرستبری ترم5
ردیف
-1

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
ًْزادپرخطرّخاًْادٍ

آشنایی دانشجویان بانحوه مراقبت
ازنوزادپرخطروحمایت خانواده

ًَع ٍاحد :تئَری

در س پیشٌیبز:پرستبری کَدک سبلن

ًبم هدرس:ببًَ هیرزایی
اّداف رفتبری
درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.
نوزادپرخطررادریک خط تعریف کند5(.مشخصه فیزیولوژیک)
نحوه واهمیت بررسی نوزادپرخطرراشرح دهد(.باذکر5اهمیت)
تدابیرپرستاری(حمایت تنفسی-تغذیه-تنظیم دما-عفونت-داروها-وضعیت
تکاملی)درنوزادپرخطرراشرح دهد(.هرموردجداگانه)

حیطِ

هعلن
عاطفی کتاب
اّرُذپاّرپْءیٌت هحْر(سخٌراًی)
داًطجْهحْر(پرسص
ایٌترًت هاژیک
شناختی-
ّپاسخ)
ّّایت ترد
دانش
پژُّص
"
تحث گرُّی
هطالعَ کتاتخاًَ ای
"

عوامل موثردرتولدنوزادپرخطررالیست کند(.حداقل7مورد)

"

ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای مراقبت ازنوزادپرخطراستفاده
کند(.باذکر5مرحله فرایند)

شناختی-
درک
وفهم
شناختی
کاربرد

درموردتسهیل شکل گیری ارتباط والدونوزادپرخطروطرح ترخیص
نوزادتوضییح دهد(.حداقل3افدام)

شناختی-
دانش
عاطفی

ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای حمایت ازوالدین
نوزادپرخطراستفاده کند(.باذکر5مرحله فرایند)

به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه دربحث هاشرکت کند.
هٌببع آهَزشی ٍ رفرًس ّب:هٌاتع آهْزضی ّرفرًس ُا)1:سًْیا ارزّهاًیاًس،پرستاری کْدکاى)2----1335،حاهذهرتضْی،درسٌاهَ پرستاری کْدکاى1335،)3اتْالقاسوی ُّوکاراى،اّرزاًسِای اطفال)4-------1336،علی اکثرّالیتی،طة کْدکاى ًلسْى)5-----1335،هٌِازضْقی،پرستاری کْدکاى ًّگ1336،
Wong,HOCHENBERRY,NURSING CARE OF CHILDREN,
Wong,HOCHENBERRY,NURSING CARE OF CHILDREN,
JAME,ASHWILL,NURSING CARE OF CHILDREN,
WHALY,WONG,NURSING CARE OF CHILDREN,

ٍسبیل هَرد ًیبز

رٍش تدریس

ًحَۀارزیببی فعبلیت داًشجَ:

ارزشیببی:
حضَرفعبل کالسی%5:

ارزیببی هداٍم داًشجَدربحث ّبی کالسی



ارائِ تکبلیف هحَلِ



اجرای هستقل تدریس براسبس کٌفراًس تعییي شدُ



شرکت درکَییس ّبی دٍرّبی ٍهیبى ترم



شرکت دراهتحبى پبیبى ترم

کَییس(3هَرد)یبهیبى ترم%32:
کٌفراًس%82:
پبیبى ترم%55:

تکالیف دانشجو:دانشجوموظف است کنفرانس گروهی(2-1نفره)براساس موضوع تعیین شده وازمنابع معتبرمعرفی شده(حداقل2رفرنس) رادرتاریخ مقرر
درکالس ارائه دهد.

ردیف
2-3

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
ًْزاداى تاآًْهالی ُای هادرزادی
سیستن عصثی ّعضالًی-حرکتی

آشنایی دانشجویان باآنومالیهای مادرزادی دستگاه عصبی (آنسفالوسل-
میکروسفالی-هیدروسفالی-اسپاینابیفیدا)وعضالنی-حرکتی(پاچنبری-دررفتگی
مادرزادی مفصل ران)

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

پاتوفیزیولوژی-عالئم وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال به آنسفالوسل راتوضییح دهد.

شناختی-
دانش
"

پاتوفیزیولوژی-عالئم وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال به میکروسفالی راکامل توضییح
دهد
هیدروسفالی راتعریف
کرده،پاتوفیزیولوژی،عالئم،تشخیص
وتدابیرپرستاری قبل وبعدعمل راتوضییح
دهد2(.مورددرهرکدام)
اسپاینابیفیداراتعریف کرده انواع آنرالیست
کند3(.موردکامل)
مننگوسل ومننگومیلوسل راتعریف،عالئم،درمان
وتدابیرپرستاری هریک راجداگانه شرح دهد.

"

"
"
"

پاتوفیزیولوژی-عالئم وتدابیرپرستاری وآموزش
به والدین نوزادمبتال به پاچنبری راکامل
توضییح دهد
"
پاتوفیزیولوژی،عالئم ودرمانهای رایج ومراقبت
های پرستاری نوزادمبتال به دررفتگی
مادرزادی مفصل ران راکامل شرح دهد.
ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای
مراقبت از نوزادان باآنومالی های عصبی
وعضالنی حرکتی استفاده کند.باذکر5مرحله)
به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند

شناختی-
کاربرد
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
4

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
ًْزاداى تاآًْهالی ُای هادرزادی
سیستن گْارضی

آشنایی دانشجویان باآنومالیهای مادرزادی دستگاه گوارش (مقعدبسته-شکاف
لب وکام-آمفالوسل-آترزی مری-فتق دیافراگمی)

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

پاتوفیزیولوژی-انواع ناهنجاریهای مقعدوراست
روده،عالئم ،درمان وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش
"

پاتوفیزیولوژی-عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال به آمفالوسل راکامل توضییح دهد
پاتوفیزیولوژی،عالئم،تشخیص،درمان
وتدابیرپرستاری قبل وبعدعمل شکاف لب وکام
راجداگانه توضییح دهد.

"

 .پاتوفیزیولوژی،عالئم،تشخیص،درمان
وتدابیرپرستاری قبل وبعدعمل آترزی مری
راکامل توضییح دهد

"

پاتوفیزیولوژی،عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
ازنوزادمبتالبه فتق دیافراگماتیک را خالصه
شرح دهد.

"

ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای
مراقبت از نوزادان باآنومالی های سیستم
گوارشی استفاده کند(باذکر5مرحله)
.
.
به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند

شناختی-
کاربرد
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
5

عٌَاى جلسِ
ًْزاداى تاآًْهالی ُای هادرزادی
سیستن تٌاسلی-ادراری

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آشنایی دانشجویان باآنومالیهای مادرزادی دستگاه تناسلی-
ادراری(اکستروفی مثانه-هیپوسپادیازیس-اپیس پادیازیس-ابهام جنسی-
هیدروسل-دوجنسی)

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

پاتوفیزیولوژی-عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
قبل وبعد عمل درنوزادمبتال به اکستروفی مثانه
راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش
"

پاتوفیزیولوژی-عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال هیپوسپادیازیس و اپیس پادیازیس
راجداگانه توضییح دهد
انواع ابهام جنسی راتعریف
کرده،پاتوفیزیولوژی،عالئم،درمان،تشخیص
وتدابیرپرستاریمربوطه راخالصه توضییح دهد.

"

پاتوفیزیولوژی-عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال به هیدروسل رامختصرتوضییح
دهد.

"

 .پاتوفیزیولوژی-عالئم،درمان وتدابیرپرستاری
درنوزادمبتال به دوجنسی راکامل توضییح دهد

"

ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای
مراقبت از نوزادان باآنومالی های تناسلی-
ادراری استفاده کند(باذکر5مرحله)

شناختی-
کاربرد
عاطفی

به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف

عٌَاى جلسِ
هطکالت هتاتْلیک ًْزاداى سالن

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آشنایی دانشجویان بامشکالت متابولیکی نوزادان سالم(فنیل کتونوری-
گاالکتوزمی-هیپوتیروئیدی)

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

پاتوفیزیولوژی-بررسی وشناخت –اقدامات
درمانی وتدابیرپرستاری درنوزادمبتال به فنیل
کتونوری راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

"
پاتوفیزیولوژی-نحوه بررسی وشناخت،ارزیابی
تشخیصی درگاالکتوزمی وتدابیرپرستاری
ازشیرخوارمبتال راحختصرشرح دهد
پاتوفیزیولوژی،بررسی وشناخت،درمان
وتدابیرپرستاری ازشیرخوارمبتالبه
هیپوتیروئیدیسم مادرزادی راکامل توضییح دهد.

"

 .ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای
مراقبت از بیماران مبتالبه مشکالت متابولیک
استفاده کند(باذکر5مرحله)

شناختی-
کاربرد

 .به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند.

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
7

عٌَاى جلسِ
هطکالت ًْزاداى پرخطر

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آشنایی دانشجویان بامشکالت نوزادان پرخطر(سپسیس-انتروکولیت
نکروزان-تشنج نوزادی)

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

پاتوفیزیولوژی-بررسی وشناخت –اقدامات
درمانی وتدابیرپرستاری درنوزادمبتالبه سپسیس
راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

"
پاتوفیزیولوژی-نحوه بررسی وشناخت،ارزیابی
تشخیصی درانتروکولیت نکروزان
وتدابیرپرستاری ازشیرخوارمبتال
رامختصرشرح دهد.
پاتوفیزیولوژی،بررسی وشناخت،درمان
وتدابیرپرستاری ازشیرخوارمبتالبه تشنج های
نوزادی راجداگانه توضییح دهد.

"

 .ازفرایندپرستاری بعنوان چارچوبی برای
مراقبت ازنوزادان پرخطر استفاده
کند(باذکر5مرحله)

شناختی-
کاربرد

 .به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
3-9

عٌَاى جلسِ
هراقثت خاًْادٍ هحْرازکْدک طی
تیواری ّتستری ضذى

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آشنایی دانشجویان با هراقثت خاًْادٍ هحْرازکْدک طی تیواری ّتستری
ضذى

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

استرسورهای توام بابستری شدن کودک
وخانواده رادربیمارستان لیست
کند(حداقل5استرس).

شناختی-
دانش

واکنش کودکان درسنین مختلف نسبت به
استرسورهای ناشی ازبستری شدن راکامل شرح
دهد.

"

اثرات ناشی ازبستری شدن درکودک وخانواده
رابیان کند(حداقل5تاثیر).

"

 .روشهای پیشگیری یابه حداقل رساندن استرس
ناشی ازبستری رادرکودکان سنین مختلف
بکارگیرد(باذکرمثال).

"

اصول بررسی درددرکودکان سنین مختلف
راتوضییح دهد(حداقل5اصل).

"

درموردروشهای دارویی وغیردارویی کنترل
دردکامل توضییح دهد.

"

مراحل بستری شدن درکودکان را فهرست نموده
وآمادگی های الزم دراین خصوص
رامختصرشرح دهد.
 .به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند.

"

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
-11
11

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
هفاُین کلی هرتثظ تارّضِای
هراقثتی اطفال

آشنایی دانشجویان باروشهای مراقبتی اطفال درسنین مختلف تکاملی

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

درموردشیوه های آماده کردن کودکان جهت
انجام روشهای تشخیصی ودرمانی کامل
توضییح دهد

شناختی-
دانش

درموردشیوه های حمایتی پس ازانجام
پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی درکودکان
کامل توضییح دهد.
شیوه های مورداستفاده برای پیشگیری
ازعفونت وحفظ ایمنی کودک راشرح
دهد(حداقل5مورد)..

"

شیوه های حمل وجابجایی کودک راباتوجه به
سن وبیماری کودک توضییح دهد(هر7مورد).
ازمحدودکننده های مناسب باتوجه به شرایط
بطورصحیح استفاده کند.

"

"
"

درخصوص موارداندیکاسیونهای روشهای
مختلف تغذیه ونکات کاربردی مربوطه کامل
بحث کند.

"

درموردمواردکاربردتنقیه ونکات پرستاری
مربوطه مختصربحث کند.

شناختی-
درک
وفهم
"

به سواالت بااشتیاق پاسخ داده وداوطلبانه
دربحث هاشرکت کند

عاطفی

درموردمراقبت های پرستاری مربوط به
استومی توضییح دهد(حدافل5مراقبت).

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
12

عٌَاى جلسِ
کْدکاى هثتال تَ تیواری
هسهي،هعلْلیت ّخاًْادٍ آًِا

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آشنایی دانشجویان باکْدکاى هثتال تَ تیواری هسهي،هعلْلیت ّخاًْادٍ آنها

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

کودک بانیازخاص رادریک خط کامل تعریف
کند

شناختی-
دانش

واژه های کلیدی مربوط به کودکان بانیازهای
خاص راکامل لیست کند.

"

درخصوص مراقبت ازکودک بانیازخاص
ومسائل ومشکالت مربوط به آنها مختصر
توضییح دهد.

"

تاثیربیماری مزمن وناتوانی را برکودکان سنین
مختلف توضییح داده ودرموردمداخالت حمایتی
کامل بحث کند.

شناختی-
درک
وفهم

درموردبررسی سطح توانایی وسازکاری
خانواده کودک مبتال به ناتوانی وعوامل
تاثیرگذاربرآن مختصرتوضییح دهد.

ششناختی-
دانش

درموردضرورت توجه به نیازهای خانواده
کودک بانیازخاص مختصر بحث نماید.
.به سواالت بااشتیاق پاسخ گفته ودربحث
هاشرکت میکند

شناختی-
درک
وفهم
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
13

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
کْدک درحال احتضار

آشنایی دانشجویان بامراقبت ازکْدک درحال احتضار

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری فعاالنه شرکت کند.

عاطفی

درخصوص درک واکنش کودکان نسبت به
مرگ درسنین مختلف کامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

درخصوص مداخالت اخالقی مربوط به
مراقبت ازکودکان درحال احتضار مختصربحث
کند.

شناختی-
درک
وفهم

درخصوص حمایت ازخانواده وکودک درحال
احتضارکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

درخصوص مراقبت تسکینی ازکودک درحال
مرگ وپس ازانکامل توضییح دهد.
.به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاشرکت میکند.

"

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
-15
14

عٌَاى جلسِ ّدف کلی
اختالالت ضٌاختی ّحسی

آضٌایی داًطجْیاى تااختالالت ضٌاختی ّحسی کْدکی(سٌذرم داّى-عقة
هاًذگی رٌُی-اختالالت تیٌایی-اختالالت ضٌْایی)

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

عقب ماندگی ذهنی درکودکان وعالئم
واتیولوژی آنراکامل توضیییح دهد.

شناختی-
دانش

راهکارهای پیشگیری ازبروزعقب ماندگی
ذهنی راباتوجه به 3سطح پیشگیری درجامعه
توضییح دهد.

شناختی-
دانش

اتیولوژی،عالئم ونشانه ها،تشخیص
ودرمان،مراقبتهای پرستاری وپیش آگهی سندرم
داون راکامل شرح دهد.

"

"

انواع وعلل ناشنوایی راکامل لیست کند.
عالئم اولیه ناشنوایی دردوره های سنی مختلف
درکودکان راجداگانه توضییح دهد.

"

نحوه یپیشگیری ازاختالالت شنوایی
رامختصرشرح دهد.

"

اختالل بینایی راتعریف وانواع آنراکامل طبقه
بندی کند.

"

علل اختالل بینایی راکامل لیست کند.
درخصوص علت،عالئم،درمان وپیشگیری
ازاختالالت بینایی(عیوب انکساری-استرابیسم-
تنبلی جشم-کاتاراکت-گلوکوم)جداگانه توضییح
دهد.
کودکان مشکوک به اختالالت بینایی راباتوجه
به عالئم هریک به طورصحیح شناسایی کند.
درموردپیشگیری ازاختالالت بینایی به کودک
وخانواده آموزش دهد(باذکر5مورد).
درموردجنبه های توانبخشی مربوط به اختالالت
بینایی وشنوایی مختصر بحث کند.
به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث شرکت کند

"
"

"
"
"
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
16

عٌَاى جلسِ
اختالالت آب ّالکترّلیت ُا

ّدف کلی
آضٌایی داًطجْیاى تااختالالت آب ّالکترّلیتِا درکْدکی(اسِال-استفراغ)

اّداف رفتبری

حیطِ

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

نحوه توزیع مایعات بدن درکودکان راکامل شرح شناختی-
دانش
دهد.
انواع کم آبی رالیست وبه اختصارتوضییح دهد.

شناختی-
دانش

شدت کم آبی رادرکودک بطورصحیح تعیین
کند.

"

وظایف ومسئولیت پرستاردرارتباط بااختالل اب
والکترولیت رامختصرشرح دهد.
درخصوص مشکالت شایع مایع درمانی وریدی
وروشهای پیشگیری کامل بحث کند.
درخصوص اپیدمیولوزی،اتیولوژی ،عالئم،
تشخیص ،درمان ومراقبتهای پرستاری وپیش
آگهی اسهال واستفراغ درکودکان جداگانه
توضییح دهد.
درخصوص نحوه استفاده ازمایع درمانی
خوراکی ووریدی ومراقبت های پرستاری
مربوط به آنهاتوضییح دهد.
به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث شرکت
کند.

"

شناختی-
درک
وفهم
"

"

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
17

عٌَاى جلسِ
اختالالت سیستن کلیْی

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تااختالالت کلیْی(عفًْت ادراری-ریفالکس
هثاًَ،حالة-تْهرّیلوس-سٌذرم ًفرّتیک)

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

تفاوتهای تکاملی سیستم کلیوی درکودکان
بابزرگساالن راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه عفونت ادراری رامختصرشرح
دهد.

"

 .پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه ریفالکس مثانه-حالب
رامختصرشرح دهد.
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه تومرویلمزراکامل شرح دهد.
 .پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه سندرم نفروتیک راکامل شرح
دهد.
.ازفرایندپرستاری به عنوان یک چهارچوب
مراقبتی برای بیماران مبتالبه اختالالت کلیوی
استفاده کند(باذکر5مرحله).
.به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

"

"

"

شناختی-
کاربرد
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
13

عٌَاى جلسِ
اختالالت سیستن تٌفسی

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تاهراقثت از کْدک هثتالتَ اختالالت تٌفسی(آسپیراسیْى
جسن خارجی-پٌْهًْی-فیثرّزکیستیک-آسن)

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

تفاوتهای تکاملی سیستم تنفسی درکودکان
بابزرگساالن راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه پنومونی رامختصرشرح دهد.

"

 .پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه فیبروزکیستیک راکامل شرح
دهد.
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه آسم رامختصرشرح دهد.
انواع آسپیراسیون جسم خارجی ومراقبتهای
الزم درانسدادراه هوایی راکامل توضییح دهد.

"

"
"

.ازفرایندپرستاری به عنوان یک چهارچوب
مراقبتی برای بیماران مبتالبه اختالالت تنفسی
استفاده کند(باذکر5مرحله).

شناختی-
کاربرد

.احیائ قلبی-ریوی درکودکان راکامل شرح
دهد.

شناختی-
دانش

عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی رابرحسب
علت،عالئم،درمان واهمیت مراقبتهای پیگیری
کننده بایک دیگرمقایسه کند.

شناختی-
درک
وفهم

.به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
-21
19

عٌَاى جلسِ
اختالالت سیستن گْارش

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تاهراقثت از کْدک هثتالتَ اختالالت
گْارضی(ُیرضپرًّگ-ریفالکس هعذٍ،هری-درُن رفتگی رّدٍ ُا-تٌگی
ُیپرترّفیک پیلْر-سلیاک)

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

تفاوتهای تکاملی سیستم گوارشی درکودکان
بابزرگساالن راکامل توضییح دهد.

شناختی-
دانش

پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه هیرشپرونگ رامختصرشرح
دهد.

"

 .پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه ریفالکس معده،مری
رامختصرشرح دهد.
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه درهم رفتگی روده هاراکامل
شرح دهد.
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه تنگی پیلور راکامل شرح دهد.
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
ازکودک مبتالبه سلیاک رامختصرشرح دهد.

"

"

"

شناختی-
دانش

.ازفرایندپرستاری به عنوان یک چهارچوب
مراقبتی برای بیماران مبتالبه اختالالت تنفسی
استفاده کند(باذکر5مرحله).

شناختی-
کاربرد

به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
-22
21

عٌَاى جلسِ
اختالالت هادرزادی قلة

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تاهراقثت از کْدک هثتالتَ اختالالت هادرزادی
قلة(اًْاع اختالالت قلثیً-ارسایی قلة-سٌذرم کاّازاکی-جراحی قلة تاز-
ُیپْکسوی)

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

.آناتومی وفیزیولوژی قلب درطی دوران جنینی
راکامل شرح دهد.

شناختی-
دانش

تغییرات بوجودامده درسیستم قلبی عروقی
بعدازتولدنوزادبادوره جنینی رامقایسه کند.

"

انواع بیماریهای مادرزادی قلبی،
پاتولوژی،بررسی،درمان واقدامات پرستاری
مربوط به آنهاراجداگانه شرح دهد.
پاتوفیزیولوژی،بررسی،درمان واقدامات
پرستاری ازکودک مبتالبه نارسایی احتقانی قلب
رامختصرتوضییح دهد.
پاتوفیزیولوژی،بررسی،درمان واقدامات
پرستاری ازکودک مبتالبه سندرم کاوازاکی
راکامل شرح دهد.
پاتوفیزیولوژی،بررسی،درمان واقدامات
پرستاری ازکودک مبتالبه هیپوکسمی راکامل
شرح دهد.

"

"

"

شناختی-
دانش

.ازفرایندپرستاری به عنوان یک چهارچوب
مراقبتی برای بیماران مبتالبه اختالالت قلبی
استفاده کند(باذکر5مرحله).

شناختی-
کاربرد

به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
23

عٌَاى جلسِ
اختالالت خًْی

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تاهراقثت از کْدک هثتالتَ اختالالت خًْی (آًوی
فقرآُي-لْسوی-تاالسویُ-وْفیلی-پْرپْرا)

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

.تفاوت تکاملی سیستم خونسازکودکان
بابزرگساالن راکامل شرح دهد.

شناختی-
دانش

.تاریخچه سالمتی ونحوه ی معاینات فیزیکی
کودکان مبتال به اختالل سیستم
خونسازرامختصربیان کند.

"

عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای تشخیصی
ودرمان فقرآهن رامختصربیان کند.
عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای تشخیصی
ودرمان تاالسمی رامختصربیان کند.
عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای تشخیصی
ودرمان لوسمی رامختصربیان کند.
عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای تشخیصی
ودرمان هموفیلی رامختصربیان کند.
 .عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای تشخیصی
ودرمان انواع پورپورا راجداگانه بیان کند.
برنامه مرافبتی آموزشی براساس
فرایندپرستاری برای مبتالیان به اختالالت
خونی تدوین کند(باذکر5مرحله)..
 .به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

"

"

"

شناختی-
دانش
"
شناختی-
کاربرد
عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

ردیف
24

عٌَاى جلسِ
اختالالت عصثی

ّدف کلی

اّداف رفتبری

حیطِ

آضٌایی داًطجْیاى تاهراقثت از کْدک هثتالتَ اختالالت عصثی (اختالالت
تطٌجی-تطٌج ًاضی ازتة-فلج هغسی))

درفرایندیاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

.تفاوت تکاملی سیستم عصبی کودکان
بابزرگساالن راکامل شرح دهد.

شناختی-
دانش

چگونگی بررسی ومعاینات بیماران بااختالالت
عصبی براساس محل درگیری راتوصیف کند.

"

انواع اختالالت تشنجی رالسیت نموده وطبقه
بندی نماید.
علت،عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای
تشخیصی ودرمان ومراقبت پرستاری وپیش
آگهی انواع اختالالت تشنجی رامختصرتوضییح
دهد.
علت،عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای
تشخیصی ودرمان ومراقبت پرستاری وپیش
آگهی اتشنج ناشی ازتب راکامل توضییح دهد.
علت،عالئم ونشانه ها-اتیولوژی-روشهای
تشخیصی ودرمان ومراقبت پرستاری وپیش
آگهیفلج مغزی رامختصرتوضییح دهد.

"

"

"

شناختی-
دانش

برنامه مرافبتی آموزشی براساس
فرایندپرستاری برای مبتالیان به اختالالت
عصبی تدوین کند(.باذکر5مرحله).

شناختی-
کاربرد

 .به سواالت بااشتیاق پاسخ داده ودربحث
هاداوطلبانه شرکت کند.

عاطفی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

"

"

