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 آؽٌبیی ثب حیغِ ّبی هختلف ًَساداى ٍ هزالجتْبی  هزثَعِ  یىی اسضزٍریبت حزفِ هبهبیی اعت.مقدمٍ:  

 ّبی ػلوی در هَرد ًَساداى ٍهزالجتْبی هزثَعِ ٍهغبیل پیزاهَىى در ایي  درط ثب وبرثزد یبفتِفزاگیزا             

 اى آؽٌب هیؾًَذ             

 اَداف کلی:

 هزالجتْبی السم ٍ ؽٌبخت ًَساد عجیؼی ٍ غیزعجیؼیاًجبم 

 :اَداف رفتبری

 داًؾجَ پظ اس پبیبى ایي دٍرُ ثبیذ لبدر ثبؽذ وِ:

)تؼَیض لجبط، ضذػفًَی وزدى دعتْب، وَتبُ ثَدى ًبخٌْب،  اصَل وبر در ثخؼ ًَساداى را رػبیت وٌذ .1

 یل(ًذاؽتي سیَر آالت، ثىبر ثزدى هبعه، ًحَُ اعتفبدُ اس لَاسم اعتز

 .ّب را هغبلؼِ وزدُ ٍ ثب ًَساداى ثغتزی آؽٌب ؽَدًَساداى ثغتزی را اس ؽیفت لجل تحَیل ثگیزد، پزًٍذُ .2

 الذاهبت السم ٌّگبم پذیزػ ًَساد را اًجبم دّذ. .3

 .ٍ ثجت ًوبیذ اس هبدر ًَساد یه ؽزح حبل وبهل ثگیزد .4

 هؼبیٌِ فیشیىی وبهل اس ًَساد اًجبم دّذ. .5

 ا دلیمبً چه وٌذ.رفلىغْبی هختلف ًَسادی ر .6

 گیزی وٌذ.لذ، ٍسى ٍ دٍر عز ًَساد را ثِ عَر صحیح اًذاسُ .7

 عي حبهلگی ًَساد را تؾخیص دادُ ٍ ًَساد پزُ هچَر را اس ًَساد هچَر توبیش دّذ. .8

 هؼبیٌبت ًَرٍهبعىَالریتی را ثز رٍی ًَساد اًجبم دّذ. .9

11. TPR ُگیزی وٌذ.ًَساد را ثِ عزس صحیح اًذاس 

 بف ًَساد هزالجت صحیح اًجبم دّذ.اس چؾن، دّبى ٍ ً .11

 تغذیِ ًَساد را ثزحغت دعتَر پشؽه ٍ ٍضؼیت ًَساد ثِ عزس صحیح اًجبم دّذ. .12

 د اًجبم دّذ.ادر صَرت لشٍم الٍاص درعت جْت ًَس .13

 ثِ هبدر در تغذیِ ًَساد ووه السم را ثٌوبیذ. .14

 درس ضىبسىبمٍ
 ببريری بُداضت ي مبمبیی امًزضی گريٌ
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 ذّذ.حجن دارٍی السم ثزای ًَساد را هحبعجِ ًوبیذ ٍ اس عزق هٌبعت ثِ ًَساد ث .15

 تشریمبت السم را ثِ عزس صحیح در صَرت لشٍم اًجبم دّذ. .16

 پظ اس تشریك دارٍّب تَجِ السم را ثِ ًَساد ثٌوبیذ. .17

 لغزات عزم را ثِ عزس دلیك تٌظین ًوبیذ. .18

 ٍ در وبرگبُ احیبی ًَساد هؾبروت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.  ٍعبیل السم جْت احیبء را ثؾٌبعذ .19

 اس ًَساد ثِ ػول آٍرد. تصحیحگیزی ادرار را ثِ عَر ًوًَِ .21

 ًَساد را ثِ هبدر تحَیل دادُ ٍ آهَسؽْبی السم جْت هزالجت، ًگْذاری ٍ تغذیِ را ثِ هبدر ثذّذ. .21

 اصَل السم جْت وبر ثب اًىَثبتَر را ثِ عزس صحیح رػبیت وٌذ. .22

ؾن ٍ )ثزٌِّ ثَدى ثذى، پَؽیذى چ اصَل السم در ٌّگبم فتَتزاپی ًَساد هجتال ثِ ایىتز را رػبیت وٌذ .23

عبػت، افشایؼ هبیغ دریبفتی، رػبیت فبصلِ  4ّز  Tگیزی عبػت، اًذاسُ 2صًیتبل، تغییز پَسیؾي ّز 

 هٌبعت(

 ًوبیذ. ثجتگشارػ صحیح ػولىزد رٍساًِ را  .24

 در ٌّگبم راًذ ثخؼ تَاًبئی عئَال ٍ جَاة ثب هزثی ٍ گشارػ وبهل ٍضؼیت ًَساد را داؽتِ ثبؽذ. .25

 ّبی هَجَد در ثخؼ ثبؽذ.Caseجبط ثب لبدر ثِ ارائِ وٌفزاًظ در ارت .26

 :استراتژی کبرآمًزی

دّذ. ثزًبهِ رٍساًِ را در در رٍس اٍل وبرآهَسی هزثی اّذاف، هحیظ فیشیىی ٍ رٍػ وبر در ثخؼ را تَضیح هی

ًوبیذ. پزٍعیجزّبیی هبًٌذ گذاؽتي لَلِ هؼذُ، تْیِ دارٍ، وٌتزل لغزات عزم ٍ ... ثزای ثبر اٍل ثَرد ًصت هی

ّبی هَجَد در ثخؼ ٍ ثزاعبط اّذاف رفتبری داًؾجَیبى هزثی اًجبم خَاّذ ؽذ ٍ عپظ ثزاعبط ویظ تَعظ

 اًجبم ٍظیفِ خَاٌّذ ًوَد.

 ريش تدریس:

ثخؼ هزالجت ّبی  -ّن اتبلی هبدر ًٍَساد –ٌَساداى داخلی ًَساداًدر ثخؼ ثِ صَرت ػولی ثز ثبلیي ثیوبر .1

 ثخؼ ادهیت ًَساداى -ٍیضُ 

 ؽَد.اًجبم هی Pre testلجل اس ؽزٍع وبرآهَسی ثب اًجبم چٌذ عئَال ؽفبّی .2

 ارسؽیبثی ٍ ًتیجِ گیزی در پبیبى ّز رٍس .3

 ارسؽیبثی ؽفبّی ٍ ػولی در پبیبى دٍرُ وبرآهَسی .4

 :مسئًلیتُب ي فعبلیتُبی فراگیران

 آالتحضَر ثِ هَلغ در هحل وبرآهَسی، خبهَػ وزدى تلفي ّوزاُ، ػذم اعتفبدُ اس سیَر  .1

)اًجبم اهَر هزثَط ثِ ًَساد، ثحث گزٍّی، گشارػ صجحگبّی ٍ راًذ ثخؼ ٍ  ؽزوت فؼبل در ثخؼ .2

 وٌفزاًظ(

 ؽزوت در ارسؽیبثی پبیبى رٍس ٍ پبیبى دٍرُ .3

 اًجبم ولیِ الذاهبت ٍ پزٍعجزّب هغبثك ثب اّذاف رفتبری .4

 ريش ارزضیببی داوطجً

 ًوزُ 11      ارسؽیبثی در پبیبى رٍس  .1

 ًوزُ 8              بیبى دٍرُ ثصَرت ثبلیٌی ٍ ؽفبّیپ ارسؽیبثی در .2

 ًوزُ 2              ارسؽیبثی فؼبلیتْبی پضٍّؾی ٍ آهَسؽی جٌجی داًؾجَ .3

 :مىببع
1- Kliegman Behrman… et al, Nelson textbook of pediatrics,  last edition.  
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2- Hockenberry Wilson, wong's nursing care of infant and children, 18
th

 

edition, mosby, 2018. 

3- Lowdermilk . perry .Maternity nursing .mosby . last edition 

 

 ًَساداى ًلغَى)تزجوِ( آخزیي ٍیزایؼ -1

ثغتِ خذهتی هزالجت اس ًَساد عبلن در ثیوبرعتبى. ادارُ عالهت ًَساداى، دفتز عالهت خبًَادُ ٍ  -2

 جوؼیت ،ٍسارت ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی
هزالجت آغَؽی)وبًگزٍیی(راٌّوبی هزالجت اس ًوَساداى ًوبرط ٍیوضُ ٍالوذیي ، ٍسارت ثْذاؽوت، دفتوز عوالهت         -3

 خبًَادُ ٍ جوؼیت ادارُ عالهت ًَساداى
عوبػتِ ثوزای وبروٌوبى     21حوبیت ٍتزٍیج تغذیِ ثب ؽیز هبدر در ثیوبرعتبًْبی دٍعتذار وَدن،دٍرُ آهَسػ   -4

 .1391 -ثیوبرعتبًْب
ًَساد اس دیذگبُ هبهب.هؼصَهِ گَدرسی خَیگبًی. داًؾگبُ ػلوَم پشؽوىی اصوفْبى ثوب ّوىوبری       ارسیبثی فیشیىی -5

 .1392اًتؾبرات هبًی،

 


