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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

آشنایی با ویژگی های خاص تشریحی و   .کودکان و نوزادان آسیب پذیرترین گروه  از بیماران هستند

بزرگساالن،بیماری ها و فوریت های شایع  از ضرورت های فوریت های  فیزیولوژی، تفاوت های آنان با 

پزشکی است. بنابراین دانشجویان این رشته الزم است با اهداف زیر آشنا گردند تا قادر باشند نیازهای  

 کودکان را در فوریت ها شناسایی نمایند و اصول مراقبت ها را بیاموزند

 

 اهداف کلی: 

 های نوزادان اری ها و فوریتآشنایی دانشجویان با بیم

 

 اهداف رفتاری: 

 مراحل رشد و تکامل کودک را تعریف نماید.  .1

 روش های صحیح برخورد با خانواده شیرخواران و کودکان را شرح دهد. .2

 چگونگی ارزیابی شیرخوار و کودک را با توجه به تفاوت های تشریحی و فیزیولوژی توضیح دهد. .3

 تولد و برخورد با زجر تنفسی را توضیح دهد.مراقبت از نوزاد در بدو  .4

 ......گروه آموزشی 
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 .دهد ح یکودکان را توض  ای مهم در اح اقدامات .5

 شیوه برخورد با تب و تشنج را بداند. .6

 آسیب ها، خطرات محیطی و مسمومیت ها را در کودکان شناسایی نماید.  .7

    .دهد   حی را توضی وسقوط  موتور ه ینقل لیاز وسا ی ناش یهابیآس .8

 .دهد ح یکودکان را توض  یسوختگ ی ودر غرق شدگ ها تیفور .9

 ریوی، روماتیسمی، متابولیک، در بیماری های قلبی و  کودکان را  یها تیو درمان فور  یشناس   بیآس .10

بیماری و  ، سرطان  ایمونولوژیک،گوارشی، کلیوی، غدد، سیستم عصبی، عفونی، خون  و  های   آلرژی 

 .دهد حی توض مادرزادی را 

    

 تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:روش    
 مولتی مدیا  -پخش سخنرانی ضبط شده استاد -آفالین: استفاده از فیلم

 تاالر گفتگو  -آنالین: سخنرانی

 وظایف فراگیران )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 

 های  کالسی بنا به نظر استاد مربوطه می باشد(  حضور به موقع و شرکت فعال در کالس آنالین درس )نحوه فعالیت -1

 غیبت بیش از یک جلسه ، باعث کسر نیم نمره  در هر جلسه می شود -2

 ساعت( موجب حذف یا غیبت در ارزشیابی خواهد شد.  4) معادل  4/ 17غیبت دانشجو درکالس بیش از  -3

 نمره )سؤاالت امتحان چهار گزینه ای است(  20شرکت در امتحان پایان ترم : -4

 ارزشیابی دانشجو بر اساس حضور فعال در کالس آنالین و انجام فعالیتهای تعیین شده و امتحان پایان ترم است.-6

 نصب خواهد شد.نتایج ارزشیابی دانشجو همراه با جواب سؤاالت بعد از اتمام امتحان در برد گروه اطفال  -7

 

 قوانین و مقرات کالس)در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(::

 شرکت در کالس آنالین به موقع باشد-1

 انجام تکالیف تعیین شده در کالس آنالین به صورت همزمان -2

 شرکت در گفتگوهای تاتالر گفتگو-3

 آفالین: 

 دانلود و استفاده از محتوای جلسات آفالین 

 ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:نحوه  
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 فعالیت  ردیف 
نمره از 

20 

 نمره 2 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر  1

 نمره 2 آزمون های کالسی در سامانه نوید  3

 نمره 1 حضور در کالس های مجازی آنالین  4

 نمره 15 امتحان پایان ترم  5
 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:  منابع
میانی  پیش بیمارستانی. وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی، معاونت    -اورژانس های طبی  "بلدسو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد.  -1

  1397سالمت، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

 آخرین ویرایش س های کارنت.استون، کیت و هامفریز راجرز. تشخیص  و درمان اورژان -2

 

3- Wong DL, Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby;     اخرین

 چاپ 

 

4- Kleigman R, Behrman R, Jenson H, Stanton B. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 

 اخرین چاپ 
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 جدول زمان بندی کالس 

 1401-1402اولسال:  نیمسال تحصیلی و  515202        شماره درس:  بیماریهای کودکان و نوزادانعنوان درس: 

  4-2دوشنبه ها   زمان:  کارشناسی ناپیوسته  فراگیران:  فوریتهای پزشکی     تحصیلی:رشته  

  

 اساتید درس:  
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 مدرس  فعالیت یادگیری نوع جلسه  عنوان جلسه  ساعت   /تاریخ ردیف 

رشد و تکامل در دوره  -اهداف درس  4/7/1401 1
سن -ی_خردسالیینوپا -ینوزاد

 ی دبستان  و نوجوان

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 خانم دکتر نم نباتی  

از نوزاد در بدو تولد و   مراقبت 11/7/1401 2
 ی برخورد با زجرتنفس

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 خانم دکتر نم نباتی  

  ☐حضوری   برخورد با تب و تشنج وهیش 18/7/1401 3

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

کارگاه )درکودکان ایاح-یآزار کودک 25/7/1401 4
 (  یبا هماهنگ 

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

  -ها تیها در مسموم  تیفور 2/8/1401 5
غرق شدن و در شرف  -سوختگي

 تصادفات وسقوط -غرق شدن

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

ها در   تیو درمان فور یشناس بیآس 9/8/1401 6
 ،یویو ر یقلب یها یماریب

 ی منیو ا یک،آلرژیمتابول ،یسمیرومات

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

  یها  تیو درمان فور یشناس بیآس 16/8/1401 7
  ستمیغدد، س ،یویکل ،یگوارش
 ی عفون ،یعصب

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

  ،  خون ی ها فوریت درمان و شناسی آسیب 23/8/1401 8

 مادرزادی  های بیماری و سرطان

  ☐حضوری 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 آقای کلهر 

 

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 


