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 :هدف کلی درس
 غالگوي طبیعي رشد و نمو واختالالت آن از دوران جنیني تا بلوو   آشنایی با بیماریهای نوزادان

 

 (جهت هر جلسه یک هدف:)اهداف کلی جلسات 
 یو اصول مراقبت از وطبیعی نوزاد معاینه فیزیکی با  ویاندانشج آشنائي -1

 غالگوي طبیعي رشد و نمو واختالالت آن از دوران جنیني تا بلو با دانشجویان آشنائي -2

 

  :جلسه اول هدف کلی

 یو اصول مراقبت از وطبیعی نوزاد معاینه فیزیکی با  دانشجویان آشنائي

 

 :جلسه اول  اهداف ویژه

 :جو قادر باشددرپایان دانش

 .ترم را براساس سن حاملگي تعریف كند نوزادترم وپره 1-1

 .بندي نوزادرا براساس وزن زمان تولد بیان كند  تقسیم 2-1

 هاي نرمال را در نوزادان شرح دهد رفلكس 3-1

 .ترم بیان كند هاي نرمال دور سر، قد و وزن را در نوزاد ترم و پره اندازه 4-1



 ایماني را نام ببردز  انواع  آسیب 5-1

 را نام ببرد( زایماني  آسیب)انواع فلج شبكه بازوئي  6-1

 علل توده های شکمی در نوزادان را بیان نماید 7-1

 علل لکوکوریا وبزرگی فونتانل قدامی را بداند 8-1

 ن  معاینه کندگنوزاد را ازنظر در رفتگی مادر زادی ل 9-1

  .رد غیر طبیعی افتراق دهدیافته های طبیعی پوست را از موا 11-1

 .ناهنجاری های مادرزادی را ازیافته های نرمال افتراق دهد  11-1

 

 : ومدجلسه  هدف کلی

 

 غالگوي طبیعي رشد و نمو واختالالت آن از دوران جنیني تا بلو با دانشجویان آشنائي

 

 

 :جلسه دوم   اهداف ویژه

  :انشجو باید درپایان قادرباشد د

 

 را بیان کند  در جنین ونوزاد واختالالت آن ونمومال رشدالگوی نر 1-2

 را توضیح دهد رشد و نمو در دوران شیرخوارگي واختالالت آن 2-2

 را توضیح دهد رشد و نمو واختالالت آن در دوران پیش از مدرسه2 -3

 را توضیح دهد سهررشد و نمو واختالالت آن در دوران مد  4-2

 نوجوانی را توضیح دهد رشد و نمو واختالالت آن در دوران   5-2

 مراحل نرمال بلوغ درجنس مونث ومذکر را توضیح دهد 6-2

 عوامل ایجاد کننده کاهش شنوائی را توضیح دهد 7-2

 علل کوتاهی قد را توضیح دهد8-2

 را توضیح دهد  FTTعلل 9-2

 را توضیح دهد  FTTعالیم  11-2

 ضیح دهدرا تو  FTTدرمان  11-2

 :منابع مورد استفاده

1- Essential of pediatrics.2015 

2-Text book of Nelson.2016 



3-Text book of Neonatal  Resusitation.2016 

 

 : روش تدریس 
سخنرانی  ، بحث گروهی بین استاد و دانشجو ، سئوال از طرف استاد و توضیح از 

 .طرف دانشجو

   

  :کمک آموزشی وسایل 

 Power pointبورد و  وایت 

 

 :نحوه ارزشیابي
 باشد مي( MCQ)اي امتحان پایان ترم بصورت سؤاالت چند گزینه 

 :س وانتظارات ازدانشجوکالمقررات 

از دانشجویان انتظار مي رود كه با توجه به اهمیت درس وتنوع سر فصل ها وتوجه به محدودیت زماني جهت هرچه 

 :نكات زیر توجه نمایندبهتر برگزار شدن این واحد درس به 

 حضور منظم ودقیق در كالس  -1

 شركت در فعالیتهای داخل كالسي وپرسش وپاسخ  -2

 رجوع به منابع معرفي شده  -3

  یمطرح كردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعد -4

 سكوت در كالس وتوجه كامل به درس -5

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

---- --- ---  --  دوره میان آزمون

 01/10-01/11 درپایان ترم MCQ 111% ازمون پایان ترم

شركت در فعالیتهای  سحضور فعال در کال

 داخل كالسي

عدم حضور فعال در کالس 

بیش از سقف تعیین شده 

توسط دانشکده منجر به 

 حذف واحد خواهد شد

 01/10-01/11 در طول ترم 



 سنجش و ارزشیابی

                    

 بسمه تعالی

 جدول زمان بندی درس 

 (8-11)دوشنبه : روز وساعت جلسه 

 

 

 

 دانشکده EDOمسئول ینام و امضا                  :  گروه یرمد ینام و امضا              : مدرس ینام و امضا

 :ارسال  یختار:                                   ارسال یختار                       :   یلتحو تاریخ

 

 

 

وسیله کمک  روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 آموزشی

   و اصول طبیعی نوزاد معاینه فیزیکی  1

 یمراقبت از و

دانشجویان  سخنراني با تكیه بر مشاركت دکتر هما بابائی

 بصورت پرسش و پاسخ
power point 

 الگوی طبیعي رشد و نمو و اختالالت آن از 2

 زندگي جنینی تا بلوغ

دانشجویان  سخنراني با تكیه بر مشاركت دکتر هما بابائی

 بصورت پرسش و پاسخ
power point 


