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 ................... :پرستاری و مامایی دانشکده

  ماماییگروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مامایی رشته تحصیلی:   کودکان بیماری های عنوان واحد درسی:

 کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی:  نظرینوع واحد درسی: 

 5 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: ی: نظر واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
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 کد درس:
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 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

 44734302-023شماره تماس: 
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7434 
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 گری شده:بازن
 تاریخ تأیید 
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   هدف کلی:

 اقدامات الزم در هر مورد تشخیص و شناخت ناهنجاری ها و بیماری های کودکان و-1

 پیشگیری از آنها در موارد بیماری های کودک و آموزش به مادر و خانواده-2        

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 .شایع ترین ناهنجاری های و بیماریهای مادرزادی قلبی سیانوتیک و غیر سیانوتیک در کودکان را نام ببرند 

 ارگفته شده در مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای بیماریهای مادرزادی قلبی سیانوتیک و غیر سیانوتیک فر

 کالس را توضیح دهند.

 را نام ببرند. شایع ترین ناهنجاری های دوران نوزادی 

  ،مراقبت ها و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک مبتال به یکی از ناهنجاری ها )هیدروسفالی، اسپینابیفیدا

مری و فیستول، آنوس بسته،  میلومننگوسل، درفتگی مادرزادی مفصل هیپ، پاچماقی، شکاف کام و لب، آترزی

 را توضیح دهند. آمفالوسل، هرنی دیافراگماتیک، هیدروسل، هیپوسپادیاس، اپی سپادیاس، اکستروفی مثانه(

 هیپوتیروئیدیسم،اختالالت متابولیک ) توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با PKU  ،

 را توضیح دهند. (گاالکتوزومی

 مانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی باتوجهات در ( کواشیورکور و ماراسموس و اختالالت تغذیه ای FTT)  را

 توضیح دهند.

 ( سلیاک،گاستروآنتریت حاد و توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با اختالالت گوارشی

 را توضیح دهند. (مزمن

 را توضیح دهند. فرد مبتال به آلرژی ی الزم به کودک و خانواده دارایتوجهات درمانی و آموزش ها 

 را توضیح دهند. کروپ( توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با اختالالت تنفسی )برونشیولیت و 

 ( را یک و گلومرونفریتتوجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با اختالالت کلیوی )سندرم نفروت

 توضیح دهند.

 )را توضیح دهند. توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با اختالالت خونی )تاالسمی، هموفیلی 

  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با بیماری های بدخیم و تومورهای شایع: تومور

 دهند. را توضیح لوسمی ویلمز،

 را  بیش تحرکی  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با بیماریهای روانی کودکان: اوتیسم و

 توضیح دهند.

 را توضیح دهند. توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک دچار فلج مغزی 

 را توضیح دهند. دیابتی کتوجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کود 
  ،توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با بیماری های استخوانی مفصلی )آرتریت، استئومیلیت

 تب رماتیسمی( را توضیح دهند.
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  عاطفیحیطه: 

  ،با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند. در حین آموزش مباحث 

  
 رد انجام تکالیف کالسیبااننشدادنو عالقمندیدر اسرع وقت تکالیف را انجام دهد

 عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

  اصول کلی را رعایت می کند.  کودکدر حین شرح حال گیری از 

  و مالیمت کودک را مورد معاینه قرار دهد.ت روحی مدد جو توجه کرده و با خوش رویی به حاال کودکانجام معاینات در حین  

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

         گروه کوچک      جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ ر/ عکستصوی وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 کودکمهم در شرح حال گیری در بیماریهای به عنوان یکی از عوامل  ارتباطیتوجه به مهارتهای 
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 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 در زمان مقرر شده. انجام تکالف : انتظارات

 : مجازها

  محدودیتها:

  

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

1-  

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی

 

 منابع اصلی

 1832 . ترجمه : 2002نلسون . مبانی طب کودکان.  .-

 (. درسنامه پرستاري كودكان ونگ. نشر سالمي1831ز، شوقي مهناز )آرزومانیانس سونیا، سنجري مهنا .-

-Whaley & Wong DL (2001/2002/2002) Nursing Care of Infants and Children, Chapter " The high risk newborn 

and family" Mosby Co 

 

 روش ارزشیابی

 چک لیست  ارزشیابی تخصصی بر اساس ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره73:  تخصصینمره،    6 عمومینمره:  20) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی
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 سایر موارد:
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین دول ج

 

شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

 مکان ارائه
 مدرس )مدرسان( 

 خانم رستگاری مجازی ساعت( 2)شرح حال گیری و معاینه فیزیکی در کودکان 1

 خانم رستگاری مجازی ساعت( 2)بیماریهای تنفسی کودکان  2

 خانم موسوی مجازی ساعت( 2)ی در کودکان بیماریهای ادرار 3

4 
 ساعت(2بیماریهای متابولیک) 

 خانم جعفری مجازی

5 
 ساعت( 2آسم و آلرژی)

 خانم جعفری مجازی

6 
  ساعت( 2) بیماریهای عفونی در کودکان

 خانم دکتر ملکی مجازی

7 
 ساعت( 2)بیماری های گوارشی در کودکان 

 خانم دکتر ملکی مجازی

8 
 ساعت( 2بیماریهای قلب)

 خانم دکتر خوشه چین مجازی

9 
 ساعت( 2بیماریهای خون)

 خانم دکتر خوشه چین ازیمج

 خانم دکتر خرقانی مجازی ساعت( 2بیماریهای بافت همند) 11

11 
 ( ساعت 2آسیب ها و سوانح در کودکان )

 خانم دکتر خرقانی مجازی

 خانم دکتر خرقانی مجازی ساعت( 2اورژانسهای اطفال) 12

 خانم محبی مجازی ساعت( 4غدد اندوکرین) 13

 خانم محبی مجازی ساعت( 2بیماریهای اسکلتی) 14

 خانم محبی مجازی ساعت( 4غدد اندوکرین) 15

 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 راگیران رسانیده خواهد شد.ف

http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_3578
http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_2980
http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_5169
http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_2423
http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_1342
http://zumsnavid.vums.ac.ir/coursestudent-student/show/348#collapse_1244

