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و مامايي  دانشكده پرستاري

 نوزادان زيوپاتولوژيفي
 (course plan)طرح دوره نظري

 ۱۳۹۱-۹۲تحصیلي دومنیمسال

و بازنگري ، هلن درگاهي ژيال ميرالشاريدكتر: تدوين

 1391ماه بهمن: تاريخ بازنگري

 كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان: عنوان دوره

 نوزادانهاي ويژه پرستاري مراقبت: گروه آموزشي

 كارشناسي ارشد پرستاري: مقطع تحصيلي

 واحد نظري2:واحدو نوع تعداد

07: كد درس

و فيزيولوژي نوزادان: پيش نياز ميصورتهب(آناتومي )تواند ارائه شودهمزمان

 خانم دكتر ميرالشاري:مسئول درس

د-اعضا هيئت علمي دانشكده پرستاري:مدرسين و دانشكده پزشكي  انشگاه علوم پزشكي تهرانمامايي

ها،13-15ا ساعتهدوشنبه: برگزاريو تاريخ زمان .آمده استدر جدول تقويم درس در انتها تاريخ

و مكان مشاوره با اساتيد دوره و دانشكده پرستاريدر پايگاه:زمان  با هماهنگي قبلي هاي آموزش باليني

و مامايي:محل آموزش  دانشكده پرستاري
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 درس شرح

گسترش معلومات دانشجو در علوم پايه، بررسي وضعيت با هدف كوشد تا درس فيزيوپاتولوژي نوزادان مي

و ارتباط آن با بيماري باهاسالمت و بيماريفراگيران را هاي سيستم هاي شايع دوره نوزادي در مشكالت

و تناسلي،-ادراريكليوي، گوارش، عروقي، تنفسي،- قلبي بينايي،، اعصابمتابوليسم، خون، ايمني، غدد

سا ششيپوو شنوايي و به صورت نظري توسط اساتيد آشنا باآنارتباطوژنتيك،تأثير عوامل محيطيخته

براي كسب علم در جهت ورود به حيطه مراقبت از را دانشجو اين دوره. نمايدميتشريح را سالمت نوزادان

و نوزادان بيمار با مشكالت در دستگاه هاي و نحوه ارتباط ميان دوره جنيني مختلف بدن، پيگيري هاي بعدي

ميپس از تولد  به. سازدآماده و مشاركت فعال فراگير در مباحث نظري، دستيابي به اهداف آموزشي را تسهيل

.يادگيري بهتر كمك خواهد كرد

 اجزاي برنامه دوره
بر-1 و ارتباط آن با و اندام ها هاعملكرد غيرطبيعي بافت ها  وز بيماري

 ترمينولوژي در فيزيوپاتولوژي-2

و شرايط خاص-3  عوامل مؤثر در بروز بيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-4  در دوره نوزاديتنفس سيستمبيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-5 و عروقي سيستمبيماري ها  در دوره نوزاديقلبي

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-6  در دوره نوزاديايمني سيستم بيماري ها

 فيزيوپاتولوژي بيماري هاي عفوني در دوره نوزادي-7

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-8  در دوره نوزاديگوارش سيستمبيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-9 و تناسلي- سيستم كليويبيماري ها  در دوره نوزاديادراري

شا فيزيوپاتولوژي-10 و مشكالت و متابوليسم يع بيماري ها  در دوره نوزاديسيستم غدد

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-11  در دوره نوزاديسيستم خون بيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-12  در دوره نوزاديسيستم اعصاب بيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-13  در دوره نوزاديشنوايي-سيستم بيناييبيماري ها

و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي-14 پوبيماري ها  در دوره نوزادي ششيسيستم

 هدف كلي

 نوزادانمربوط به دستگاه هاي مختلف در هاي لوژي بيماريپاتوبا فيزيوفراگير آشنايي
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 اهداف ويژه
:پس از پايان درس انتظار مي رود كه فراگير قادر باشد

 حيطه شناختي

.را تشريح نمايدپيش از تولد در طول دورهفيزيولوژي جنين-1

. توضيح دهداز جنبه هاي مختلفرا تأثيرات زايمان بر نوزاد-2

. نحوه تطابق با زندگي خارج رحمي را تشريح نمايد-3

د (Thermoregulation)نحوه تنظيم درجه حرارت-4 . ره نوزادي را توضيح دهدودر

ه-5 و ارتباط آنها با بروز بيماري و اندام ها .ا را فهرست نمايدعملكرد غيرطبيعي بافت ها

و شرايط خاص را تشريح كند-6 . عوامل مؤثر در بروز بيماري ها

و مشكالت شايع سيستم تنفس در دوره نوزادي-7 .را تشريح نمايد فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و عروقي در دوره نوزادي-8 و مشكالت شايع سيستم قلبي .بيان كندرا فيزيوپاتولوژي بيماري ها

بي-9 و مشكالت شايع سيستم ايمني در دوره نوزادي فيزيوپاتولوژي .تحليل كندرا ماري ها

.تحليل كندرا فيزيوپاتولوژي بيماري هاي عفوني در دوره نوزادي-10

و مشكالت شايع سيستم گوارش در دوره نوزادي-11 .را تشريح نمايدفيزيوپاتولوژي بيماري ها

و مشكالت شايع سيستم كليوي-12 و امالحتن فيزيوپاتولوژي بيماري ها .را توضيح دهددر دوره نوزادي ظيم آب

و مشكالت شايع سيستم-13 .دبيان نمايرا تناسلي در دوره نوزادي فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و متابوليسم در دوره نوزادي-14 و مشكالت شايع سيستم غدد .را تشريح نمايدفيزيوپاتولوژي بيماري ها

سي-15 و مشكالت شايع .بيان كندرا ستم خون در دوره نوزادي فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و مشكالت شايع سيستم اعصاب در دوره نوزادي-16 .را توضيح دهدفيزيوپاتولوژي بيماري ها

و مشكالت شايع سيستم بينايي-17 را-فيزيوپاتولوژي بيماري ها .بيان كندشنوايي در دوره نوزادي

د-18 و مشكالت شايع سيستم پوششي در .را تشريح نمايدوره نوزادي فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و نگرش( حيطه عاطفي )ها باورها

ها.1 .تواند متفاوت باشدميبا مسائل بپذيرد كه الگو هاي سازشي خانواده

و مداخالت خود را بر اساس تفاوت در نياز هاي.2 .پايه ريزي كند مددجومراقبت ها

و مراقبت.3 .از نوزاد خود نقش بسيار مهمي داردبپذيرد كه خانواده نوزاد در تصميم گيري جهت درمان

و مراقبت،بپذيرد كه ارزيابي، تشخيص.4 و مشاركت كليه اعضاي تيم از نوزاد درمان نياز به همكاري

.درمان دارد

و منسجم به بيماري ها به ارتقاي سالمت نوزاد كمك كند.5 . با نگرش جامع
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)اه مهارت( حيطه روان حركتي

ص-1 و تكاليف محوله را به موقع به .گروهي ارائه نمايديا ورت انفرادي

و بازخورد در بحث هاي كالس مشاركت فعال داشته باشد-2 .با استفاده از مهارت گوش دادن

:هاي دوره پيش فرض

:اين دوره بر اساس پيش فرض هاي زير ارائه شده است

و روش-1 .هاي يادگيري فراگيران متفاوت است سطح دانسته ها، اهداف فردي

آ-2 بفراگيران و تحت راهنمايي اساتيدرمادگي دارند كه مسئوليت يادگيري خويش را عهده گرفته

.برنامه هاي آموزشي خود را پيگيري نمايد

 روش تدريس

و مشـاركت تدريس در كالس درس در گروه كوچك با استفاده از روش هاي سـخنراني، بحـث هـاي گروهـي

شد فراگيران .انجام خواهد

 وسايل كمك آموزشي

و اساليدهاي كامپيوتري از جملهژرايانه، وايت بورد، ويديو پرو كمك تجهيزات كتور، فيلم هاي آموزشي

.آموزشي مورد استفاده در دروس فوق الذكر خواهد بود

: محل برگزاري كالس ها
و مامايي• 6كالس شماره–دانشكده پرستاري

 وظايف فراگير

: انتظار مي رود از فراگير

.زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس را كسب نمايد-1

.با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طريق مطالعات كتابخانه اي گسترش دهد-2

و استناد-3 و يافته هاي پژوهشي را مورد استفاده قرار داده در تهيه تكاليف خود منابع جديد علمي

.داشته باشدصحيح به اين منابع 

و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي-4 مسئوليت يادگيري هر چه بيشتر خود را به عهده گرفته

.آموزشي خود را دنبال نمايد

و در بحث هاي علمي-5 و مرتب بدون غيبت در كالس هاي درس حضور يافته به طور مداوم، منظم

.ته باشدششركت موثر دا
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و تكاليف خود را در زمان هاي تعي-6 و با آمادگي كامل در جلسات آزمون ميان ترم ين شده ارائه نموده

. پايان ترم شركت كند

، پايبندي به اصول اخالقي،ليرفتار حرفه اي كه شامل مواردي از جمله مسئوليت پذيري، همد-7

را صداقت، اعتماد به نفس .فراگيردو انتقادپذيري مي باشد

اي-8 .نوزاد تالش كندارتقاي سالمت براياز دانش حرفه

هاي ميان دوره اي اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر براي آن آزمون در صورت غيبت در آزمون-9

و چنانچه غيبت موجه باشد يك) با ارائه گواهي معتبر(منظور خواهد شد الزم است فراگير تا حداكثر

و در غير اين درس مربوطه مرامسئول هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به  جعه نمايد

.صورت نمره صفر براي وي منظور خواهد شد

حد. ساعات بيشتر باشد17/4غيبت در كالس نظري نبايد از حد مجاز:نكته در صورتي كه غيبت بيش از

:مجاز باشد

از- الف .غيبت ها موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود2/1چنانچه بيش

شد چنانچه غيبت ها غير موجه-ب .باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد

.نحوه حضور در كالس ها در ارزيابي منظور مي گردد-ج

 امتحان پايان ترم
و نمره نهايي از مجموع نمراتودوشمي انجام به صورت كتبي كليه موارد تدريس شدهازآزمون در دو مرحله

و دوم در پايان ترم چهارم منظور  شدبخش اول . خواهد

: يوه ارزشيابي فراگيرش

��% بخش اول در پايان ترم سوم

��% بخش دوم در پايان ترم چهارم

. سواالت پايان دوره از بحث هاي بخش اول دوره خواهد بود�15%

�% و مشاركت فعال، ارزيابي هاي حين دورهحضور

���% جمع كل
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 نوزاداننوزادان فيزيوپاتولوژيفيزيوپاتولوژي دورهدورهبخش دوم بخش دوم جدول زمان بندي جدول زمان بندي
))چهارمچهارمترم ترم(( ارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادانارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادانكك

 13911391--9292سال تحصيلي سال تحصيلي

 مدرس عنوان رديف
مكان روز/تاريخ

16الي13هادوشنبه برگزاري

1
و ارتباط آن با بروز و اندام ها عملكرد غيرطبيعي بافت ها

و ترمينولوژي در پاتوفيزيولوژي  بيماري ها
ش  ده استدر ترم سوم ارائه

و شرايط خاص2  در ترم سوم ارائه شده است عوامل مؤثر در بروز بيماري ها

3
و مشكالت شايع درسيستم تنفسفيزيوپاتولوژي بيماري ها

 دوره نوزادي
 در ترم سوم ارائه شده است

4
و مشكالت شايع وفيزيوپاتولوژي بيماري ها سيستم قلب

 در دوره نوزادي عروق
ه شده استدر ترم سوم ارائ

5
و مشكالت شايع و فيزيوپاتولوژي بيماري ها سيستم ايمني

 در دوره نوزادي بيماري هاي عفوني
 در ترم سوم ارائه شده است

6
و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي  سيستمبيماري ها

 در دوره نوزاديو تغذيه گوارشي
 خانم دكتر معتمد

دو شنبه
30/11/91

دانشكده
 پرستاري

7
و مشكالت شايع دستگاه غدد زيوپاتولوژيفي بيماري ها

و متابوليسم در دوره نوزادي
 خانم دكتر نويد حميدي

دو شنبه
7/12/91

دانشكده
 پرستاري

8
و مشكالت شايع دستگاه فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و امالح در دوره نوزادي و تنظيم آب  كليوي
 آقاي دكتر نريمان

 دوشنبه
14/12/91

انشكدهد
 پرستاري

9
و مشكالت شايع دستگاه فيزيوپاتولوژي بيماري ها

و تناسلي در دوره نوزادي  ادراري
 آقاي دكتر نريمان

 دو شنبه
21/12/91

دانشكده
 پرستاري

10 
و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي دستگاه خون بيماري ها

 در دوره نوزادي
 خانم دكترشاهقلي

دو شنبه
19/1/92

دانشكده
 پرستاري

11 
و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي سيستم بيماري ها

 در دوره نوزاديعصبي 
 خانم دكتر ويسي زاده

دو شنبه
26/1/92

دانشكده
 پرستاري

14 
و مشكالت شايع سيستم فيزيوپاتولوژي بيماري ها

 پوششي در دوره نوزادي
 خانم دكتر ويسي زاده

دو شنبه
2/2/92

دانشكده
 پرستاري

13 
و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي سيستم بيماري ها

 بيني در دوره نوزاديو گوش، حلق
 خانم دكتر ويسي زاده

دو شنبه
9/2/92

دانشكده
 پرستاري

12 
و مشكالت شايع فيزيوپاتولوژي سيستم بيماري ها

 در دوره نوزادي بينايي
 خانم دكتر ويسي زاده

چهارشنبه
16/2/92

دانشكده
 پرستاري

. زمان امتحان پايان ترم با هماهنگي اداره آموزش به اطالع خواهد رسيد*
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