
 
 

 

                                      دقیقه45 :مدت کالس                        جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درس                     بیماریهاي نوزادان        :نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              1 :جلسه                            نظري: وع واحد                                                ن1: تعداد واحد

  )ذهنی، روانی و جسمی( رشد و تکامل در دوره هاي مختلف زندگی :موضوع کالس
  ها و مرگ و میر نوزادانالزم و کمک به پیشگیري از بیماريکامل، تشخیص نیازها و انجام اقدامات نحوه رشد، تبا دانشجو آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

تغییرات فیزیولوژیکی سیستم هاي مختلف بدن طی  - 
وز اول انتقال از درون رحم به خارج از آن و طی چند ر

  .درا توضیح ده پس از تولد
ن درون رحمی نوزاد را تشریح چگونگی تعیین س - 

  .دنمای
هاي طبیعی را از غیرطبیعی طی بررسی تمیز یافته - 

 .د تشریح نمای سیستم هاي مختلف بدن
  .رشد و تکامل دوره نوزادي را توضیح دهد - 
  رشد و تکامل ذهنی، جسمی و روانی دوره شیرخوارگی را - 
  .وضیح دهدت
  .رشد و تکامل دوره نوپایی را شرح دهد  - 
  .  رشد و تکامل دوره هاي مختلف را با هم مقایسه کند- 
  . عوامل موثر بر رشد و تکامل را شرح دهد- 

پرسش و   - سخنرانی
   بحث گروهی-پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point   

، ) درصد75(متحان پایان ترم ا
 20(نشجویی  داسکنفران

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .  نوزادان نلسون -1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر . بهداشت مادر و کودك -2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف . الممراقبت از نوزادان بیمار و س -3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در -5
وزارت . دكبیمارستانهاي دوستدار کو
  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:شیمنابع آموز



 
 

 

                                         دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              2:  جلسه                           نظري:                         نوع واحد                        1: تعداد واحد

  تهیه شرح حال از نوزاد و شیرخوار و انجام معاینات بالینی: موضوع کالس 
  نحوه تهیه شرح حال و معاینه فیزیکی نوزاد بادانشجو یی آشنا :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . را نام ببرد نوزاد شرح حال و اصولاجزاي مختلف - 
 .ها را بیان نمایدمنابع و روش هاي جمع آوري یافته - 
ـور کامـل         معاینه فیزیک اصول و زمان انجام      -  ی نوزاد را بـه ط

 .شرح دهد
مــوارد معمــول و فیزیولوژیــک را در معاینــه نــوزاد تــشخیص  - 

 .دهد
ـیح          -  تفاوتهاي فیزیولوژیک و پاتولوژیک را در معاینـه نـوزاد توض

 .دهد
 . ارگانهاي نوزاد را شرح دهدنحوه انجام معاینه فیزیکی کلیه  - 
  .نحوه ارزیابی رفلکسها را توضیح دهد - 
  .ر حین معاینه را شرح دهدنکات بهداشتی د - 

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397تشارات گلبان، چاپ سوم، ان. جهانی

تالیف دکتر سوسن .  بهداشت مادر و کودك-2
  . 1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . پارساي

تالیف دکتر .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
  .1396چاپ اول، نشر جامعه نگر، . جهان پور

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .(وزش وزارت بهداشت، درمان و آم

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در -5
وزارت بهداشت، . بیمارستانهاي دوستدار کودك

  .ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                    :مدرس                                              3:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  نوزاد طبیعی و نارس: موضوع کالس 
  )علل، فواید و نحوه انجام(شناسایی نوزاد سالم و نارس، مراقبت و ارزیابی نوزاد، مراقبت کانگورویی با دانشجو آشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  لیت تکمیلیارزیابی و فعا  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . را بداند و نارسمشخصات مربوط به نوزاد سالم -
میلیا، اریتم توکـسیکم،    ( تغییرات شایع در بدن نوزاد سالم      -

 .را بشناسد...) هارله کوئین و
 .سن نوزاد را با توجه به معیارهاي فیزیکی تعیین کند -
 .منحنی باالرد را توضیح دهد -

. والدین را شرح دهد اهمیت ارتباط عاطفی نوزاد و -  

آپگار، تطابق، سن داخل رحمـی   (روشهاي ارزیابی نوزادان     -
 .را بشناسد...) و
 .بر اساس ارزیابی وضعیت نوزاد و اقدام مورد نیاز را بداند -
 .مراقبتهاي نوزاد سالم و نارس را بشناسد -
را .. ) ویتامین کا، درمان چـشمی و  (هاي الزم   پروفیالکسی -

 .بداند
 .عمول اتاق زایمان را شرح دهدمراقبتهاي م -
 .علل، فواید و نحوه انجام مراقبت کانگورویی را بیان کند -
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

ی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد  بسته خدمت-4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در -5
وزارت . بیمارستانهاي دوستدار کودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  انایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل تو
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درس            بیماریهاي نوزادان                : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              4: لسه ج                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  نوزادان پر خطر: موضوع کالس 

  هاو نحوه برخورد با آن راههاي پیشگیري، شناسایی و ارزیابی مادر و نوزاد،  پر خطرها و نوزادانحاملگی  دانشجو باآشنایی :هدف کلی 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اي پر خطر را تعریف نمایدهحاملگی  -
و جنـین در دوران      ر شناسایی و ارزیابی مـاد     راههاي -

 .یک را بداند بارداري و نحوه برخورد با هر
....  چند قلویی، محـدودیت رشـد و  عالیم، عوارض و شیوع   -

 .ان کندرا بی
هـاي پـر خطـر را       لل، نحوه پیشگیري و درمان حاملگی     ع -

 .بیان کند
هاي پر خطر بر نـوزاد را توضـیح         تاثیر هر یک از حاملگی     -

 .دهد
 .هاي مربوط به نوزادان پرخطر را توضیح دهدمراقبت -
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  نوزادان بیمار و سالم مراقبت از-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در -5
وزارت . ستانهاي دوستدار کودكبیمار

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....ی وآزمون تشریح- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                             5:  جلسه                           نظري:                                           نوع واحد      1: تعداد واحد

  آپگار و احیاي نوزاد: موضوع کالس 
   و داروهاي مورد نیازنحوه انجام عملیات احیا،  اورژانسی و نیازمند احیا نوزادانموارد  دانشجو باآشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .نمره آپگار نوزاد را محاسبه کند - 
 .عملیات احیا را به درستی شرح دهد - 
 .یا را شرح دهد در احي مورد نیازداروهاکاربرد موارد  - 
 را توضیح  احیاءنحوه کار با دستگاههاي موجود در بخش - 

 .دهد
  . را شرح دهدهاي بعد از احیاپیگیري و مراقبت - 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
 جامعه نگر، چاپ اول، نشر. دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسریهاي نوزادان                            بیما: نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              6:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  آسیفکسی و آپنه نوزادي: موضوع کالس 
  و آپنه پاتوفیزیولوژي، عوارض و مراقبتهاي نوزادان مبتال به آسیفکسی  دانشجو باآشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .انواع آپنه نوزادي را تعریف کند - 
 .را بشناسد و توضیح دهدعلل و عوامل مساعد کننده  - 
 .اقدامات دارویی در آپنه نوزادي را بیان کندپیشگیري و  - 
 .دعالیم، عوارض و شیوع آسیفکسی را توضیح ده - 
ـام  نحوه -  ـاي الزم در آپنـه و آسیفکـسی را         انج ـا و مراقبته  احی

  .شرح د هد

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

در و نوزاد  بسته خدمتی مراقبت آغوشی ما-4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  ر پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو د
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
    ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت

  
  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              7:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  صدمات هنگام تولد: موضوع کالس 
  صدمات هنگام تولد، تشخیص و درمان و مراقبتهاي الزمآشنایی دانشجو با  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .لد را شناسایی کندصدمات هنگام تو - 
صدمات اعـصاب نـوزاد در هنگـام تولـد را نـام بـرده و           - 

 .هرکدام را توضیح دهد
صــدمات اعــضاء نــوزاد در هنگــام تولــد را نــام بــرده و  - 

 .هرکدام را توضیح دهد
 شیوع، عالیم و عـوارض مربـوط بـه صـدمات زایمـانی             - 

 . را توضیح دهداعضاء مختلف
 گونـه   درمـان مربـوط بـه هـر       پیشگیري، تـشخیص و      - 

 . را بیان کند تولدصدمه هنگام
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .(،درمان و آموزش وزارت بهداشت 

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان

  :راهنما
  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              8:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  )یانوز، س مکونیوم، آسپیراسیونRDS (اختالالت تنفسی: موضوع کالس 
  انواع اختالالت تنفسی، تشخیص، درمان و پیشگیريآشنایی دانشجو با  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 ) سـیانوز  ، آسپیراسیون، RDS(اختالالت تنفسی   انواع   - 
 .را نام برده و شرح دهد

اخـتالالت  مربوط به انواع و عوامل مساعد کننده   عالیم   - 
 . را توضیح دهدتنفسی

روشهاي تشخیص و درمان هـر کـدام   نحوه پیشگیري،    - 
 . را به تفکیک بیان نمایداختالالت تنفسیاز انواع 

 .ذراي نوزادي را شرح دهدتاکی پنه گ - 
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397تشارات گلبان، چاپ سوم، ان. جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  در به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قا
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              9:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  )، اختالالت ناي و مري، خروج خارج ریوي هوافتق دیافراگماتیک(اختالالت تنفسی  :موضوع کالس
  انواع اختالالت تنفسی، تشخیص، درمان و پیشگیريآشنایی دانشجو با  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .علل و عالیم فتق دیافراگماتیک را توضیح دهد - 
 .تشخیص و درمان فتق دیافراگماتیک را بیان کند - 
 .انواع خروج خارج ریوي هوا را توضیح دهد - 
ـرح      یصی  روشهاي تشخ  عالیم و  -  ـري را ش ـاي و م  اختالالت ن

 .دهد
ـواع  مربوط به بتیاقدامات درمانی و مراق    -   اخـتالالت تنفـسی    ان

 .را توضیح دهد
  .مراقبتهاي قبل از عمل جراحی در آترزي مري را شرح دهد - 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(امتحان پایان ترم 
 20( دانشجویی سکنفران

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: وننوع آزم

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در -5
وزارت . بیمارستانهاي دوستدار کودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  

  :راهنما
  کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف 

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درس                            بیماریهاي نوزادان: نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              10:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  یرقان نوزادي: موضوع کالس 
   نوزادي، چگونگی تشخیص و درمان و مراقبتهاي زردي نوزاديزرديسیر بالینی  با آشنایی دانشجو :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  ارياهداف رفت

 .فیزیوپاتولوژي یرقان نوزادي را شرح دهد - 
 .سیر بالینی یرقان نوزادي را توضیح دهد - 
 درمان و مراقبتهاي زردي نـوزادي       چگونگی تشخیص،  - 

 .را شرح دهد
 یافته هاي آزمایـشگاهی مربـوط بـه زردي نـوزادي را تفـسیر                - 
  .ایدنم

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . مت نوزاداناداره سال. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  گروهیسخنرانی تعاملی یا هم:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                           منیژه پیردل         : مدرس                                              11:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  یه در نوزاد و شیرخوارذتغ: موضوع کالس
  تغذیه نوزاد با تاکید بر شیر مادر و هم اتاقی با مادر دانشجو باآشنایی  :هدف کلی

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .را نام ببردراههاي تغذیه نوزاد  - 
 .میت تغذیه با شیر مادر را توضیح دهداه - 
 . نحوه ترشح شیر مادر را توضیح دهد - 
اي و اقتصادي شیر مـادر را     مزایاي ایمونولوژیکی، تغذیه   -

  . توضیح دهد

ــیردهی و  - ــشکالت دوران ش ــا   م ــا آنه ــورد ب روش برخ
  .رابداند

 و اهمیـت     را توضـیح داده    هم اتاقی کردن نوزاد با مادر      -
 .آن را شرح دهد

  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر . داشت مادر و کودك به-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . زاداناداره سالمت نو. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت

  
  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              12:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

 اختالالت تغذیه در شیرخوار و کودك: موضوع کالس 

  اختالالت تغذیه شیرخوار و نحوه انجام اقدامات مراقبتی و درمانیدانشجو با آشنایی  :هدف کلی 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .اختالالت تغذیه در نوزاد و شیرخوار را شرح دهد - 
 .نواع سرمها را شرح دهدکاربرد ا - 
نحوه تجویز سرم و مایع درمانی و الکترولیتها را در نوزاد  - 

 .توضیح دهد
  .محاسبات مربوط به سرمها و مایع درمانی را شرح دهد - 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(ن پایان ترم امتحا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )ددرص
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . ر جهان پوردکت

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .شت، ادراه سالمت کودکانبهدا
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ...آزمون تشریحی و-  چند گزینه ايآزمون:ارزیابی فعالیت

  
  



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسدان                            بیماریهاي نوزا: نام درس
                 منیژه پیردل                   : مدرس                                              13:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

   آزمایشات غربالگري نوزادان:موضوع کالس 
  مادرزاديبیماریهاي   ازتشخیص، درمان و پیشگیريآزمایشات غربالگري نوزادان،  دانشجو باآشنایی  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

بــراي تــشخیص بیماریهــاي   آزمایــشات غربــالگري   -
  .مادرزادي را شرح دهد

 هیپوتیروئیــدي و فنیــل هــايبیماریعــوارض  عالیــم و -
  . نوزادي را شرح دهد... و کتونوري

  
مربوط بـه هیپوتیروئیـدي و       اقدامات مراقبتی و درمانی      -

  . نوزاردي را شرح دهد... و فنیل کتونوري

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

جمه دکتر بهرام قاضی تر.   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 نوزاد  بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و-4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  یان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پا
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی
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  مراقبت از نوزاد ناهنجار: موضوع کالس
   و مشاورهنوزاد مبتال به ناهنجاري و اقدامات مراقبتی و درمانیمادرزادي و انواع ناهنجاریهاي دانشجو با  آشنایی :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز   تدریسروش  اهداف رفتاري

  
  .نجاریهاي مادرزادي را نام ببردبندي ناهطبقه -
مشخصات بالینی مراقبت و درمان ناهنجاریهاي شـایع       -

 .قلبی را بداند
مشخصات بالینی مراقبت و درمان نقـایص مربـوط بـه        -

 . را بداند و دستگاه گوارشلوله عصبی
اینه فیزیکی و ارزیابی نوزاد مبـتال بـه ناهنجـاري را         مع -

  .شرح دهد
هاي آزمایشگاهی و تصویربرداري در ناهنجاري       بررسی -

  .ها را توضیح دهد
ــک را  - ــشاوره ژنتی ــانی و م ــدابیر درم ــشخیص، ت  در  ت

  .هاي مختلف شرح دهدناهنجاري
مشاوره الزم براي والدین جهت پذیرش نـوزاد ناهنجـار           -

 .درا شرح ده
 .را شرح دهدنوزاد ناهنجار هت نگهداري آموزش ج -
  .هنجار را توضیح دهدوربیدیته و مورتالیتی نوزادان نام -

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: آزموننوع 

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
 چاپ اول، نشر جامعه نگر،. دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  ف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی
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    واکسیناسیون :موضوع کالس
  هاي مربوطه و مراقبتانواع واکسیناسیونآشنایی دانشجو با  :هدف کلی

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .مفهوم پیشگیري را بداند - 
 .انواع پیشگیري را شرح دهد - 
 .واکسن را تعریف نماید - 
 .واکسن ها را نام ببردانواع  - 
 .را توضیح دهدموارد استفاده از واکسن بر حسب سن  - 
 .ها را شرح دهدعوارض واکسن - 
 .دبرنامه واکسیناسیون همگانی ایران را توضیح ده - 
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
چاپ اول، نشر جامعه نگر، . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . ت نوزاداناداره سالم. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .بهداشت، ادراه سالمت کودکان
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  روهیسخنرانی تعاملی یا همگ:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

                                      دقیقه45:  مدت کالس                       جنین شناسی :پیش نیاز                           34 :کد درسبیماریهاي نوزادان                            : نام درس
                         منیژه پیردل           : مدرس                                              16:  جلسه                           نظري:                                                 نوع واحد1: تعداد واحد

  ایدز نوزادي: موضوع کالس
   بیماري ایدز در نوزاد، عالیم، تشخیص، درمان و پیشگیريآشنایی دانشجو با  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . ایدز را توضیح دهدبیماري - 
 .وزادي را شرح دهدعوارض ایدز نعالیم و  - 
 .بیماري ایدز در نوزاد را توضیح دهدروشهاي تشخیصی  - 
  .شرح دهدرا  در بیماري ایدز اقدامات درمانی و پیشگیري - 
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

 کالس ، شرکت فعال در)درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ترجمه دکتر بهرام قاضی .   نوزادان نلسون-1
  .1397چاپ سوم، انتشارات گلبان، . جهانی

تالیف دکتر .  بهداشت مادر و کودك-2
چاپ سوم، انتشارات گلبان، . سوسن پارساي

1397 .  

تالیف .  مراقبت از نوزادان بیمار و سالم-3
اول، نشر جامعه نگر، چاپ . دکتر جهان پور

1396.  

 بسته خدمتی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد -4
)KMC .( وزارت بهداشت، درمان و آموزش

دفتر سالمت . اداره سالمت نوزادان. پزشکی
  . جمعیت، خانواده و مدارس

 حمایـت و تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر در       -5
وزارت . بیمارســــتانهاي دوســــتدار کــــودك

  .کودکانبهداشت، ادراه سالمت 
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت

       آخرین ویرایش-فصل-کتاب:ابع آموزشیمن




