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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده اطفال کارآموزی:        عنوان واحد درسی:

 مامایی رشته تحصیلی: کاروزینوع واحد درسی: 

 پیوسته کارشناسی  مطقع تحصیلی: 1کارورزی: زی:کارآمو عملی:  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی 54 کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    4 تئوری کودکانپیشنیاز:  92 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  مهنازکشاورزافشارنام و نام خانوادگی: 

 رتبه علمی: مربی هیئت علمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 11154133 شماره تماس:
پست 

 m.keshavarzafshar@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 مهنازکشاورزافشارنام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 ی بر اساس نیاز جامعه:بازنگر تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1397/11/20 ترکیبی مجازی حضوری
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    33/33/1131  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 اهداف کلي 

 آشنایي با بیماریها و اورژانسهای کودکان -1

 ارتباط برقرار کردن با کودک بیمار و والدین او -2

 ز کودک بیمارآشنایي با اصول کلي درمان و مراقبت ا -3

 بالینی: اهداف اختصاصی 

 در  پایان دوره دانشجویان مامایي باید قادر باشند :

 را انجام دهد. معاینه کامل کودک)سر و گردن، گوش و حلق و بیني، قلب، و ریه ....( -1

 در کودکان و تفاوت آن با بزرگساالنvsبرررسي عالئم  -2

 …,HB,HCTتفاوت معیارهای آزمایشگاهي مثل  -3

 رشد کودک از نظر دستگاه عصبي و معاینات و تستهای مربوطه، بررسي عقب ماندگي های ذهني به دلیل ایکتروس و غیره و...بررسي  -4

 بررسي کودک از نظر کم خوني -5

 بررسي کودک از نظر رشد)تاخیر رشد، افزایش غیر طبیعي رشد( -6

 جام ( به والدینصحیح)از نظر زمان و آموزش محرومیت از خواب قبل از ان EEGآموزش انجام  -7

 شرکت در پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظری تعیین شده توسط مربي -8

 آموزش تغذیه صحیح و ورزش به کودکان و والدین -9

آموزش، بررسي و توصیه واکسیناسیون صحیح در کودکان در حالتها و شرایط مختلف، مشاهده، معاینه فیزیکي، تشخیص عالئم و تظاهرات و  -11

 مورد  15ماریهای شایع غفوني و غیر عفوني حداقل اداره و پیگیری بی

 :انفراگیر وظايف

  محل کارآموزی و خودداری از غیبت غیر موجهحضور منظم در 

  بخشاخالق و شئونات اسالمی در  رعايت 

  بخشرعايت کلیه قوانین بیمارستان و 

  ،بیماران و همراهانبرقراری ارتباط مناسب با استاد، ساير دانشجويان، پرسنل 

  بیمارداشتن احساس مسئولیت در 
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  بیمارمشارکت در مراقبت از  

 تکمیل فرم ثبت مهارتها و ارائه آن به استاد در انتهای کارآموزی 

 

 نحوه ارزشیابی:

  نمره %02رعايت شئونات اخالقی: حضور منظم و 

  نمره %02کارآموزی: پايان دوره طول دوره کارآموزی و در دانشجو در بالینی ارزشیابی عملکرد 

 نمره %02: در بخش و مشارکت فعال در راند بالینی                      

 

 

 

 جدول زمانی برنامه کارآموزی
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 فعالیت دانشجو برنامه اموزشي روزانه                              

 آشنائي با اهداف کار آموزی و نحوه ارزشیابي و برنامه روزانه -   روز اول:

 ئي با بیمارستانآشنا          -

 آشنائي با بخش )پرسنل ووظائف آنها،تجهیزات و...(          -

 آشنایي با مقررات و روتین بخش          -

 انجام آزمون ورودی جهت تعیین میزان اطالعات دانشجویان          -

 تعیین کنفرانس دانشجویان          -

 آشنایي با روشهای ارتباطي کودکان          -

 

 مرور اهداف و آشنا شدن با پرونده بیمار

 مطالعه مباحث تعیین شده توسط مربي

 هدف کلي :   روز دوم :

 بررسي رشد وتکامل کلیدی          -

 شاخص های رشد را اندازه مي گیرد          -

 منحني رشد را رسم مي کند .          -

 توضیح شاخص های رشد واهمیت آن  -

 مورد از آن انجام حداقل یک -

  

 - : آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانوادهسومروز 

 اسهالي دربخش یا درمانگاه Case پیگیری بیماری اسهال باتوجه بررسي -

اسهالي وتوضیح درخصوص  case بررسي یک -

علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، پیگیری ، 

 آموزش به خانواده

 - آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانواده - روز چهارم :

 استفراغي دربخش یا درمانگاه Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری استفراغ -

 

استفراغي وتوضیح case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 

 - تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانوادهآشنایي باعلل،  روز پنجم:

 دربخش یا درمانگاه  تاالسمي Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری تاالسمي -

 

وتوضیح درخصوص   تاالسمي case بررسي یک

علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، پیگیری ، 

 آموزش به خانواده
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 منابع:

 ..بیماریهای کودکان نلسون 

 تالیف گروه کودکان دانشکده ، دانشکده پرستاری مامایي شهید بهشتي ..پرستاری بیماریهای کودکان )        2

 کودک سالم ) تالیف گروه کودکان دانشکده پرستاری ومامایي         3

 whilky wong پرستاری کودکان        4

 مربوط به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي –طرح مانا  –جزوات پایش رشد کودک     5

 

 

 - رمان ، آموزش به خانوادهآشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، د روز ششم :

 اسهالي دربخش یا درمانگاه Case پیگیری بیماری پنوموني باتوجه بررسي -

 

وتوضیح   پنوموني case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - وادهآشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خان روز هفتم :

 دربخش یا درمانگاه  عفونت ادراری Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری عفونت ادراری -

وتوضیح   عفونت ادراری case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - هآشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانواد روزهشتم :

 دربخش یا درمانگاه  لوسمي Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری لوسمي -

وتوضیح درخصوص   لوسمي case بررسي یک -

علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، پیگیری ، 

 آموزش به خانواده

 - روزنهم : آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانواده

اسهالي دربخش یا  Case باتوجه بررسي  مورد ناهنجاری نوزادانپیگیری بیماری یک  -

 درمانگاه

یک مورد ناهنجاری  case بررسي یک -

وتوضیح درخصوص علل ، تشخیص ،   نوزادان

 پیشگیری، درمان ، پیگیری ، آموزش به خانواده

 


