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

نوزادان

در س پیشٌیبز یب هن ًیبز:
ردیف

کد درس63 :
جٌیي شٌبسی

عٌَاى جلسه

تعداد ٍاحد :

2

ًَع ٍاحد :تئَری

رشته ٍ هقطع تحصیلی :کبرشٌبسی هبهبیی
اهداف رفتبری

هدف کلی

-1دٍسُ ّبی هختلف صًذگی اًؼبى سا اص بذٍ تَلذ ًبم ببشد.

سؿذ ٍ تىبهل دس
آؿٌبیی بب سؿذ ٍ
دٍسُ ّبی هختلف تىبهل دس دٍسُ ّبی
 -2هختصشی دس هَسد ّشیه اص دٍسُ ّبی هختلف صًذگی اًؼبى تَظیح دّذ
صًذگی
هختلف صًذگی

تْیِ ؿشح حبل اص
بب
آؿٌبیی
ًَصاد
تْیِ
ٍ چگًَگی
ؿیشخَاس،آؿٌبیی بب ؿشح حبل اص ًَصاد
فیضیىی ٍ
هعبیٌِ
ؿیشخَاس،آؿٌبیی
ًَصاد
بب هعبیٌِ فیضیىی
ًَصاد
هشالبتْبی هعوَل
سعبیت
ًَصاداى،
ًىبت بْذاؿتی دس
بخؾ ٍ دس حیي
ًَصاد
هعبیٌِ،
ؼبیعی ٍ ًبسع

ًبم هدرس :دکتر هبشوی
حیطه

ؿٌبختی
ؿٌبختی

-3سؿذ ٍ تىبهل سا ببّن همبیؼِ وٌذ

ؿٌبختی

 -4عَاهل هَحش بش سؿذ سا ًبم ببشد.

ؿٌبختی

 -1چگًَگی تْیِ ؿشح حبل اص ًَصاد ٍ ؿیشخَاس سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

 -2ؿشایػ ٍ ًحَُ اًجبم هعبیٌِ فیضیىی سا تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

 -3یبفتِ ّبی ؼبیعی سا اص غیشؼبیعی ؼی بشسػی ػیؼتن ّبی هختلف بذى تـشیح ًوبیٌذ.

ؿٌبختی

بب -1هشالبتْبی هعوَل اتبق صایوبى ٍ ًَصاداى سا دس بذٍ تَلذ ؿشح دّذ.
آؿٌبیی
هشالبتْبی هعوَل
ً-2ىبت بْذاؿتی هْن دس هشالبت اص ًَصاد سا بذاًذ.
سعبیت
ًَصاداى،
-3ظوي بیبى ساّْبی اتالف دهبی بذى ،اّویت حفظ دهبی بذى سا بیبى وٌذ.
ًىبت بْذاؿتی دس
بخؾ ٍ دس حیي -4هـخصبت ًَصاد ؼبیعی سا بیبى وٌذ.
هعبیٌِ ،آؿٌبیی بب ً-5حَُ تعییي ػي ٍ هشالبتْبی هشبَغ بِ ًَصاد ًبسع سا ؿشح دّذ.
ًَصاد ؼبیعی ٍ
-6هشالبت وبًگَسٍیی ساؿشح دادُ ٍ اّویت استببغ عبؼفی ٍالذیي ٍ ًَصاد سا بذاًذ.
ًبسع

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

ٍسبیل

رٍش

هَرد ًیبز

تدریس

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

ػخٌشاًی
بحج گشٍّیی
پشػؾ ٍ پبػخ

ػخٌشاًی
بحج گشٍّیی
پشػؾ ٍ پبػخ

ػخٌشاًی
بحج گشٍّیی
پشػؾ ٍ پبػخ

ًَصاداى پش خؽش ٍ آؿٌبیی بب ًَصاداى -1عَاهل تَلذ ًَصاداى دس هعشض خؽش سا لیؼت ًوبییذ.
حَادث
حیي پش خؽش ٍ حَادث -2هـخصبت ًَصاداى دس هعشض خؽش سا ؿشح دّذ.
حیي صایوبى
صایوبى
-3هـىالت فیضیَلَطیه لبل ٍ حیي تَلذ ٍ هـىالت ؼَالًی هذت ًَصاداى پش خؽش سا تَظیح

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

هی دٌّذ.
-4صدمات شایع حیه زایمان را توضیح دهد.

ؿٌبختی

-5درمان و مراقبت الزم براي هر یك از صدمات حیه تولد را توضیح دهد

ؿٌبختی

 -1هعیبسّبی هَسد بشسػی جْت تعییي ًوشُ آپگبس سا ًبم ببشد ٍ چگًَگی ًحَُ تعییي ًوشُ
آؿٌبیی بب ًحَُ
تعییي آپگبس ،احیبی
ًَصاد  ٍ ،آؿٌبیی تعییي آپگبس ،احیبی آپگبس سا ؿشح دّذ.
بب ٍػبیل هَجَد دس ًَصاد ٍ آؿٌبیی بب -2عَاهل هَحش بش ًوشُ آپگبس سا ؿشح دّذ.
بخؾ ًَصاداى
ٍػبیل هَجَد دس -3داسٍّب ٍ ٍػبیل هَسد ًیبص بشای احیبء ًَصاد سا بـٌبػذ.
بخؾ ًَصاداى
-4الذاهبت ٍ هشاحل اًجبم احیبء ًَصاد سا ؿشح دّذ.

بب آػفیىؼی ًَصاد
ٍ آپٌِ ًَصادی

اختالالت تٌفؼی
دس ًَصاداىّ ،شًی
دیبفشاگن ،تشاوئَ
هبالػی ٍ ..

آؿٌبیی بب
آػفیىؼی ًَصاد ٍ
آپٌِ ًَصادی

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

-5بشخی اص ٍػبیل هَجَد دس بخؾ ًَصاداى ( هبًٌذ پبلغ اوؼی هتشی ،اًىَببتَسًٍ ،تیالتَس،
فتَ تشاپی)ٍ وبسبشد آًْب سا تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

 -1پبتَ فیضیَلَطی آػفیىؼی سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-2عَاسض آػفیىؼی سا دس ًَصاد تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

ً-3حَُ هشالبت اص ًَصاد دچبس آػفیىؼی سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-4پبتَ فیضیَلَطی آپٌِ سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-5اًَاع آپٌِ دس ًَصاد ٍ ٍیظگیْبی ّش یه سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-6بشًبهِ هشالبتی بشای ًَصاد هبتال بِ آپٌِ سا تـشیح ًوبیذ.
بب -1پبتَ فیضیَلَطی ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی سا ؿشح دّذ.
آؿٌبیی
اختالالت تٌفؼی -2عالئن ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی ًَصاداى سا بیبى وٌذ.
دس ًَصاداىّ ،شًی -3بشًبهِ هشالبتی بشای ًَصاد هبتال بِ ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی سا تـشیح ًوبیٌذ.
دیبفشاگن ،تشاوئَ -4هـىالت هشبَغ بِ آػپیشاػیَى هىًَیَم سا ؿشح دّذ.
هبالػی ٍ ..
-5بشًبهِ هشالبتی بشای ًَصاد هبتال بِ ػٌذسم آػپشاػیَى هىًَیَم سا تـشیح ًوبیذ.

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

ػخٌشاًی
بحج گشٍّیی
پشػؾ ٍ پبػخ

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

-6پبتَفیضیَلَطی بیوبسیْبی ّوشاُ بب ًـت َّا بِ خبسج سیِ (پٌَهَهذیبػتي ،پٌَهَتَساگغ ٍ
ً ٍ )..حَُ هشالبت اص ًَصاد دس ایي بیوبسیْب سا ؿشح دّذ

ؿٌبختی

-7هـىالت ؿبیع تٌفؼی دس ًَصاداى سا ًبم بشدُ ٍ هشالبتْبی تـخیصی ٍ دسهبًی ّشیه سا بِ
تفىیه ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

ٍیذئَ
پشٍطوتَس

ػخٌشاًی
بحج گشٍّیی
پشػؾ ٍ پبػخ

بب -1هـىالت ؿبیع دػتگبُ ادساسی تٌبػلی ًَصاداى سا ؿشح دّذ.
اختالالت دػتگبُ آؿٌبیی
ادساسی ٍ تٌبػلی دس اختالالت دػتگبُ
ادساسی ٍ تٌبػلی دس -2عالئن ٍ عَاسض هـىالت ؿبیع دػتگبُ ادساسی تٌبػلی ًَصاداى سا بیبى وٌذ.
ًَصاداى
ًَصاداى
-3بشًبهِ هشالبتی بشای ًَصاد هبتال بِ هـىالت ؿبیع دػتگبُ ادساسی تٌبػلی سا تـشیح ًوبیذ.
عفًَتْبی ًَصادی

آؿٌبیی
عفًَتْبی ًَصادی

یشلبى ًَصادی

آؿٌبیی بب
ًَصادی

تـٌج ًَصادی

آؿٌبیی بب
ًَصادی

تغزیِ دس ًَصاد ٍ
ؿیشخَاس

بب -1علل ٍ عالئن عفًَت دس ًَصاد سا بیبى وٌذ.

ٍاوؼیٌبػیَى ٍ

ؿٌبختی
ؿٌبختی

-2ػیش ببلیٌی عفًَتْبی ًَصاداى سا ؿشح دّذ.
-3سٍؿْبی تـخیصی دس عفًَتْبی ًَصاداى سا ًبم ببشد.

ؿٌبختی

-4سٍؿْبی هشالبتی ٍ دسهبًی دس عفًَت ًَصاداى (ػپتی ػوی،هٌٌظیت ٍ  )..سا ؿشح دّذ

ؿٌبختی

یشلبى -1فیضیَ پبتَلَطی ٍ اًَاع صسدی سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-2صسدی فیضیَلَطیه ٍ پبتَلَطیه سا همبیؼِ ًوبیذ.

ؿٌبختی

-3سٍؿْبی هختلف دسهبى دس ّیپش بیلیشٍبیٌوی سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-4هشالبتْبی پشػتبسی دس فتَتشاپی ٍ تعَیط خَى سا تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

تـٌج -1فیضیَ پبتَلَطی تـٌج ًَصادی ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-2علل ٍ عالئن تـٌج دس ًَصاد سا بیبى وٌذ.

ؿٌبختی

-3الگَّبی هختلف تـٌج دس ًَصاد تشم ٍ پشُ تشم سا ًبم ببشد.

ؿٌبختی

-4تـٌج سا بب  Jitternessهمبیؼِ وٌذ.

ؿٌبختی

-5هشالبتْبی پشػتبسی ٍ دسهبًی دس تـٌج سا ؿشح دّذ

ؿٌبختی

-1اّویت تغزیِ بب ؿیش هبدس سا روش وٌذ.

ؿٌبختی

آؿٌبیی بب تغزیِ
دس ًَصاد ٍ ؿیشخَاس -2اّویت ّن اتبلی ًَصاد ٍ هبدس سا بیبى وٌذ.

آؿٌبیی بب تغزیِ -1تشویب ؿیش هبدس ٍ ؿیش گبٍ سا بب ّن همبیؼِ وٌذ
دس ًَصاد ٍ ؿیشخَاس -2تىٌیىْبی هختلف ؿیشدّی سا ؿشح دّذ.

آؿٌبیی

ؿٌبختی

ؿٌبختی

-3دس سابؽِ بب ٍیظگیْبٍ فعبلیتْبی بیوبسػتبى دٍػتذاس هبدس ؿشح دّذ.
تغزیِ دس ًَصاد ٍ
ؿیشخَاس

ؿٌبختی

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

-3صهبى اص ؿیش گشفتي ٍ ًىبت هشالبتی هشبَغ بِ آى سا تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

-4ؿیشهبدس (تشؿح ٍ هضایب ،هَاسد هٌع ؿیشدّی ،ؿیشدّی دس ؿشایػ خبف) سا تَظیح دّذ.

ؿٌبختی

-5تشویببت ؿیشهبدس ٍ ؿیشخـه سا همبیؼِ وٌذ

ؿٌبختی

بب ٍ-1اوؼیٌبػیَى بذٍ تَلذ سا ًبم ببشد.

ؿٌبختی

غشببلگشیْبی
ًَصاداى

ٍاوؼیٌبػیَى
غشببلگشیْبی
ًَصاداى

ٍ -2ؿیَُ اًجبم ٍ فَاصل اًجبم ٍاوؼیٌبػیَى دس ًَصاد ػبلن سا ؿشح دّذ

ؿٌبختی

-3فَاصل ٍ صهبى اًجبم ٍاوؼیٌبػیَى دس ًَصادی وِ بب تأخیش بشای ٍاوؼیٌبػیَى هشاجعِ
وشدُ اػت سا ؿشح دّذ.

ؿٌبختی

-4هَاسد هٌع ٍاوؼیٌبػیَى دس وَدوبى بیوبس سا روش وٌذ

ؿٌبختی

-5آصهبیـبت الصم جْت غشببلگشی ّبی ًَصاداى سا ًبم ببشد.

ؿٌبختی

بب -1اختالت تغزیِ ای دس ًَصاد ٍ ؿیشخَاس سا تَظیح دّذ.
اختالالت تغزیِ ای آؿٌبیی
ٍ ووبَد ٍیتبهیٌْب اختالالت تغزیِ ای
-2علل ووبَد ٍیتبهیٌْب ٍ اهالح دس ًَصاد ٍ ؿیشخَاس سا ؿشح دّذ.
ٍ ووبَد ٍیتبهیٌْب
دس ؿیشخَاس ٍ
دس ؿیشخَاس ٍ
وَدن
-4هـىالت تغزیِ ای دس ًَصاد ٍ وَدن سا ؿشح دّذ.
وَدن
ً-5حَُ هحبػبِ ػشم،هبیع دسهبًی ٍ الىتشٍلیتْب سا دس ًَصاداى ؿشح دّذ.
ػویٌبسّبی
داًـجَیبى
هٌببع آهَزشی ٍ رفرًس هب:هٌببع  :هٌببع تَصیِ ؿذُ ؼبك جذیذ تشیي ػش فصل هبهبیی ٍصست بْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی :

ًحَۀارزیببی فعبلیت داًشجَ:حعَس فعبل دس والع ،ؿشوت دس پشػؾ ٍ پبػخ ،اهتحبى پبیبى تشم
تکبلیف داًشجَ:حعَس فعبل ٍ هذام دس والع ،ؿشوت دس پشػؾ ٍ پبػخ ،هؽبلعِ دسع لبل اص حعَس دس والع

ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی
ؿٌبختی

