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 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 
 

 

 

ویژه به عمل   سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از   :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه    ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصی از سیستم تنفسی و همی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه  

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران    جهیزات و امكانات بخش هایتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،    6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم  

بخش های آی سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  بدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، در

رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تمرین    فونت و سالمت دانشجو، بر عبه دلیل نقش پرستار در کنترل   .گیرند  تا در زمان مورد نیاز آنها را بكار

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتكنیكهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

 

 :شرح درس

آسیب پذیر جامعه هستند و مشكالت قبل از تولد )از زمان تشكیل نطفه( حین زایمان و یا بعد از تولد  از آنجائی که کودکان قشر  

ناتوان کننده در کودکان گردد  بیماریهای دراز مدت و  تواند زمینه ساز  برای    ،می  استثنایی  با مسائل کودکان و کودکان  آشنایی 

 دانشجویان مامایی ضروری است.
 

 :هدف کلی

 شناخت عوامل مؤثر در رسیدن کودکان به حداکثر سالمت و سطح تكامل  -1

 آشنایی با مسایل کودکان استثنایی   -2

 آشنایی با روشهای توانبخشی کودکان استثنایی  -3

 

 :اهداف رفتاری

 : از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند

    آشنا شود. وظایف و مسئولیتهای کادر حرفه ای در رابطه با کودکان استثنایی با  -1

 . را مشاهده نموده و در انجام آنها مشارکت نماید کودکان استثناییقدامات توانبخشی مربوط به ا -2

 پرستاری کودکان و نوزادانگروه آموزشی 
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ب  -3 معلول  افراد  شغلی  و  ای  حرفه  پروری  باز  و  آموزشی  روشهای  و  حرکتی  و  حسی  های  پروری  باز  نحوه  دنی،  با 

 . و در انجام آن مشارکت نماید مشكالت و موانع آن در جامعه اشنا شود

 با ویژگیها و مسائل کودکان معلول ذهنی آشنا شده و نحوه آموزش و تربیت آنها را در مدرسه مشاهده نماید.  -4

 در جامعه آشنا شود.  انو مشكالت و موانع آن با نحوه آموزش، تربیت و تربیت حرفه ای نابینایان -5

 را تشخیص دهد.  ناشنوامسائل خاص بهداشتی کودکان و دانش آموزان  -6

 . و در انجام آن مشارکت نماید در جامعه آشنا شود  انبا روش های باز پروری ناشنوایان و مشكالت و موانع آن  - 7

 ت گویائی آشنا شود. لكنت زبان و دیگر اختالال کودکان مبتال به با روشهای اصالح و بازپروری   -8

 

 :شیوه کارآموزی
 حضور در مراکز کودکان استثنايي تعيين شده و آشنايي با نحوة بازتواني و مشارکت در بازتواني کودکان معلول  -1
 ارزيابي مشکالت بهداشتي کودکان معلول   -2
 توانبخشي کودکان معلولمصاحبه با مسئولين و پرسنل مراکز مذکور در مورد مشکالت و موانع موجود در  -3
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 

 نمره  8             حضور به موقع و يادگيرنده فعال بودن در مراکز                             
 نمره   12نمره(:                                 3ارائه گزارش های کتبي )هر گزارش کامل و جامع 

 نمره   20جمع :                                                                                               
 

 

 :سیاستها و قوانین دوره

 حرفه ای را رعایت نمایند. و اخالق دانشجویان موظفند تمام قوانین مربوط به پوشش  .1

 در صورت غیبت غیر مجاز بیش از یك روز، نمره کارورزی برای دانشجو صفر منظور خواهد شد. .2

 نمره کسر و جبرانی خواهد داشت.  2یك روز غیبت غیر مجاز  .3

د تایید، فوت بستگان درجه یك  و....( یك روز کارآموزی یك روزغیبت مجاز )ابتال به بیماری با گواهی مور .4

 جبرانی خواهد داشت.

 نمره مربوط به آن تكلیف یا گزارش خواهد شد.  4/1ارائه به موقع تكالیف منجر به کسر عدم  .5
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 کارآموزی  اهداف رفتاری مورد انتظار در

 

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با بازپروی آموزشی کودکان نابینا  روز اول 

 آشنایی با بازپروی آموزشی کودکان ناشنوا روز دوم

 آشنایی با بازپروی آموزشی کودکان معلول ذهنی  روز سوم

 آشنایی با بازپروی کودکان معلول جسمی  روز  چهارم

 اهداف رفتاری   تا
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