
  بسمه تعالیبسمه تعالی

  دانشکده پیراپزشکیدانشکده پیراپزشکی  ––دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  گروه اتاق عمل و هوشبری و فوریتهاگروه اتاق عمل و هوشبری و فوریتها

  ((CCoouurrssee  PPllaannطرح برنامه درسی ) طرح برنامه درسی ) 

  

  بیماریهای اطفال ونوزادانبیماریهای اطفال ونوزادان  نام درس:نام درس:

  واحد نظريواحد نظري  11::تعداد واحدتعداد واحد

  کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکیکاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکیدوم دوم دانشجویان ترم دانشجویان ترم   مخاطبان:مخاطبان:

  9696--9797  اولاول  یمسال تحصیلی(:یمسال تحصیلی(:زمان برگزاری) نزمان برگزاری) ن

  ساكيساكي  نام استاد یا هماهنگ کننده درس:نام استاد یا هماهنگ کننده درس:

  

  اتاق مربوطهاتاق مربوطه--دانشكده پیراپزشكيدانشكده پیراپزشكي2121--2323شنبه شنبه   دودو  زمان و مکان مشاوره:زمان و مکان مشاوره:

  

  شرح مختصری از درس ) موضوع یا موضوعات اساسی ، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث(:شرح مختصری از درس ) موضوع یا موضوعات اساسی ، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث(:

وفیزیولننوژی کودکننان  وتفاوتهننای عمننده ونهابابزرگسننا ن وفیزیولننوژی کودکننان  وتفاوتهننای عمننده ونهابابزرگسننا ن ویژگیهننای خنناا وننناتومی ویژگیهننای خنناا وننناتومی دانشننجو پننس از یننادگیری دانشننجو پننس از یننادگیری درایننن درس درایننن درس 

ووجودبیماریهاوفوریتهننای خنناا ایننن گننروه بابیماریهننای اورژانسننی وتهدیدکننننده حیننات دردوگننروه کودکننان ونننوزادان کننه ووجودبیماریهاوفوریتهننای خنناا ایننن گننروه بابیماریهننای اورژانسننی وتهدیدکننننده حیننات دردوگننروه کودکننان ونننوزادان کننه 

  نیازمندمداخلننه فننوری ووگاهانننه ازسننوی نیروهننای کادردرمننانی مننی باشدوشناشننده وهمچنننین اصننول مرا بتهننای خنناا کودکنناننیازمندمداخلننه فننوری ووگاهانننه ازسننوی نیروهننای کادردرمننانی مننی باشدوشناشننده وهمچنننین اصننول مرا بتهننای خنناا کودکننان

  وزادان درمواردتروما،تریاژویژه اطفال وا دامات ویژه احیاومداخالت مربوط به تب وتشنج رامی وموزند.وزادان درمواردتروما،تریاژویژه اطفال وا دامات ویژه احیاومداخالت مربوط به تب وتشنج رامی وموزند.ونون

  

  بیماریهاوفوریتهای اطفال ونوزادانبیماریهاوفوریتهای اطفال ونوزادانوشنا یی با وشنا یی با هدف کلی درس:هدف کلی درس:

  

  در پایان از دانشجویان انتظار مي رود : در پایان از دانشجویان انتظار مي رود : اهداف رفتاری:اهداف رفتاری:

  را شرح دهند.را شرح دهند.وناتومی وفیزیولوژی کودکان ونوزادان وناتومی وفیزیولوژی کودکان ونوزادان   --22

  را شرح دهند.را شرح دهند.چگونگی ارزیابی کودکان ونوزادان چگونگی ارزیابی کودکان ونوزادان   --22

  راتوضیح دهند.راتوضیح دهند.نحوه برخوردباترومادراطفال نحوه برخوردباترومادراطفال --44

بیماریهاوفوریتهای  لبی وریوی،روماتیسمی،متابولیک،ولرژیک وایمونولوژیک،گوارشی،کلیوی،غدد،سیستم بیماریهاوفوریتهای  لبی وریوی،روماتیسمی،متابولیک،ولرژیک وایمونولوژیک،گوارشی،کلیوی،غدد،سیستم   --44

  را شرح دهند.را شرح دهند.  عصبی،عفونی،خون،سرطان وبیماریهای مادرزادیعصبی،عفونی،خون،سرطان وبیماریهای مادرزادی

  راتوضیح دهند.راتوضیح دهند.میتهادراطفال میتهادراطفال خطرات محیطی ومسموخطرات محیطی ومسمو  --55

  را شرح دهند.را شرح دهند.  مراحل رشددرنوزادان وکودکانمراحل رشددرنوزادان وکودکان  --66

  شیوه برخوردباکودک دچارتب وتشنج راشرح دهند.شیوه برخوردباکودک دچارتب وتشنج راشرح دهند.--77

  چگونگی مرا بت ازنوزاددربدو تولدوبرخوردبادیسترس تنفسی راتوضیح دهند.چگونگی مرا بت ازنوزاددربدو تولدوبرخوردبادیسترس تنفسی راتوضیح دهند.--99

  سخنراني ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهي سخنراني ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهي   شیوه)های ( تدریس:شیوه)های ( تدریس:

  

  ، ویژیو یزر، ویژیو یزر  وایت بردوماژیكوایت بردوماژیك  ژكتور،ژكتور،    ویدئوپروویدئوپرووموزشی:وموزشی:  رسانه ها و یا موادرسانه ها و یا مواد

  1010--1212  شنبهشنبهیکیک  زمان ارائه درس:زمان ارائه درس:

    313144كالسكالسمکان برگزاری درس:مکان برگزاری درس:  

  

  

  



  روش ها و زمان سنجش وارزشیابی دانشجوروش ها و زمان سنجش وارزشیابی دانشجو

  ساعتساعت  تاریختاریخ  نمرهنمره  روشروش

      %%55  کوییزکوییز

  1122--1100  77//2323  %%3030  وزمون میان دورهوزمون میان دوره

    مطابق تقویم دانشكدهمطابق تقویم دانشكده  %%6060  وزمون پایان دورهوزمون پایان دوره

موارد دیگر : حضور و غیاب ، تکلیف ، و موارد دیگر : حضور و غیاب ، تکلیف ، و 

  مشارکت در بحثمشارکت در بحث

55%%      

  

  مقررات درس و انتظارات دانشجویان:مقررات درس و انتظارات دانشجویان:

    فعال دركالس،شركت دربحث گروهي،پرسش وپاسخفعال دركالس،شركت دربحث گروهي،پرسش وپاسخورورضضحح××

  ارائه مطالب ومقا ت جدید متناسب باكالسارائه مطالب ومقا ت جدید متناسب باكالسارائه تکالیف: ارائه تکالیف: ××

  به سوا ت به سوا ت مراجعه به منابع وموزشی ، مطالعه و حضور در کالس با ومادگی و جواب مراجعه به منابع وموزشی ، مطالعه و حضور در کالس با ومادگی و جواب ××

  وموزشی مورد استفاده:وموزشی مورد استفاده:منابع و مواد منابع و مواد 

  و....(و....(  منابع اصلی) با رعایت اصول منبع نویسی و دادن نشانی برای تهیه ونها شامل کتابخانه ، کتاب فروشی ، اینترنتمنابع اصلی) با رعایت اصول منبع نویسی و دادن نشانی برای تهیه ونها شامل کتابخانه ، کتاب فروشی ، اینترنت× × 

  

  منابع :منابع :

  ..13891389نشرتیمورزاده.نشرتیمورزاده...بلدسوپرایان،پورتراربرت،چری ریچارد.اورژانسهای طبی پیش بیمارستانیبلدسوپرایان،پورتراربرت،چری ریچارد.اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی  --11

  ..  13913955. . جامعه نگرجامعه نگر. نشر . نشر نگاهی به تریاژنگاهی به تریاژ   نواتی ،شیرین. نواتی ،شیرین.. .   حامدحامد، ،   حسینیحسینی  --22

  . .   13913966  ..  جامعه نگرجامعه نگر. نشر . نشر محمدپور،رضا.تریاژمحمدپور،رضا.تریاژ. .   حسینحسین، ،   شهدادیشهدادی  --33

  ..13913955. نشر جامعه نگر .. نشر جامعه نگر .تازه های احیاء  لبی ریویتازه های احیاء  لبی ریوی..صاد یصاد ی. .   لیلیلیلی، ،   یکه فالحیکه فالح  --44

  
  زمان بندی و موضوعات درسزمان بندی و موضوعات درس

  عنوانعنوان  مدرسمدرس  ساعتساعت  تاریختاریخ  جلساتجلسات

  وشنایی باوناتومی وفیزیولوژی کودکان ونوزادانوشنایی باوناتومی وفیزیولوژی کودکان ونوزادان  ساكيساكي  1010--1212  13961396//66//2626  22

  وشنایی باچگونگی ارزیابی کودکان ونوزادانوشنایی باچگونگی ارزیابی کودکان ونوزادان  ""  ""  77//22  33

تعطیل تعطیل --وشنایی بانحوه برخوردباترومادراطفالوشنایی بانحوه برخوردباترومادراطفال  ″″  ″″  77//99  44

  جلسه جبرانی برگزارمیگردد.جلسه جبرانی برگزارمیگردد.  ––رسمی رسمی 

وشنایی بابیماریهاوفوریتهای  لبی وشنایی بابیماریهاوفوریتهای  لبی   ″″  ″″  77//1166  55

  لیک،لیک،وریوی،روماتیسمی،متابووریوی،روماتیسمی،متابو

  گوارشی،،غدد،کلیوی و.....گوارشی،،غدد،کلیوی و.....

--ومسمومیتهادراطفالومسمومیتهادراطفال  وشنایی باخطرات محیطیوشنایی باخطرات محیطی  ″″  ″″  77//2323  66

  امتحان میان ترمامتحان میان ترم

  وشنایی بامراحل رشددرنوزادان وکودکانوشنایی بامراحل رشددرنوزادان وکودکان  ″″  ″″  77//3030  77

  وشنایی باشیوه برخوردباتب وتشنجوشنایی باشیوه برخوردباتب وتشنج  ″″  ″″  88//77  88

وشنایی باچگونگی مرا بت وشنایی باچگونگی مرا بت   ""  ""  88//1414  99

  ازنوزاددربدوتولدوبرخوردباازنوزاددربدوتولدوبرخوردبا

  نفسینفسیدیسترس تدیسترس ت

  


