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  نوزادانعنوان درس:

 

 کارشناسی مقطع تحصیلی:                                   مامایی   رشته تحصیلی:

 جنین شناسی پیشنیاز:                             2           تعداد واحد:

 ............اول......نیمسال تحصیلی: 

 مامایی گروه آموزشی:

  مدرس/ مدرسین:                             

 ایمانه خاکی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

و  . شناخت حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیماری1 هدف کلی درس:

تشخیص نیازها و تصمیم گیری در مورد انجام اقدامات الزم و مناسب به ویژه نزد نوزادان 

. آشنایی با ناهنجاری ها و بیماریها ی نوزاد و شیرخوار و توانایی انجام معاینات 2آسیب پذیر

. شناخت نحوه رشد، تکامل، نقش تغذیه باشیرمادر بر سالمت 3الزم نزد نوزاد و شیرخوار

. رعایت اصول بهداشتی و 4کمک به پیشگیری از بیماریها و مرگ و میر نوزادان کودک و

 پیشگیری از بیماریها از جمله واکسیناسیون به منظور سالمت نوزاد و شیرخوار و دادن

 آموزشها الزم به مادر و خانواده

  TBL -فیلم – برد وایت -  Power point کامپیوتری برنامه روش تدریس:

 :این درس ارزشیابیروش 

 %5     کالس در منظم حضور. 1

 %5    گروهی های بحث در فعال شرکت .2

 %11     محوله تکالیف انجام .3

   %21     امتحان میان ترم   .4

 %61      دوره پایان ارزشیابی .5

شرکت فعال در بحث ، حضور منظم در کالس :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 انجام تکالیف محوله، های گروهی

 

به دانشجویان مامایی کمک می کند تا بتوانند موارد  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

غیرطبیعی در نوزادان را تشخیص دهند و همچنین مراقبتهای الزم از نوزادان بیمار و طبیعی و

 پرخطر را در بخشهای مربوطه انجام دهند.

 درس عبارتند از:اشتباهات رایج دانشجویان در این 

 جلسه هر دروس مطالعه عدم امتحان، شب برای دروس کردن انباشته

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 السحضور منظم در ک

 انجام تکالیف گفته شده

 مطالعه دروس قبل از حضور در کالس

  منابع اصلی درس:

 زیر نظر پریسا محققی اخرین چاپدرسنامه تهویه مکانیکی موزاد  -طب کودکان نلسون .1

 سایر منابع معتبر روز و کتابهای پرستاری مراقبت از نوزادان .2

 مراقبت کانگرویی، لودینگتن هو، اس، گالنت، اس کی،آخرین چاپ .3

مراقبت آغوشی، راهنمای مراقبت از نوزادان نارس ویژه والدین، وزارت بهداشت، دفتر سالمت  .4

 نوزادانخانواده و جمعیت، اداره سالمت 

5.   WHO, UNICEF  حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستانهای دوستدار کودک، وزارت

 بهداشت، اداره سالمت کودکان

6. Nichols Francine H. child berth Education. Practice and teory, OSA: W.B 

saunders 

 


