بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بیماريهاي کودکان
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نوزاد پر خطر و خانواده آشنا گردد.

زمان---:

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت 3 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

 -1نوزاد پر  )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

خطررر

 ) 2تدابیر عمومی در نوزاد پر خطر را توضیح دهد.

شناختی -دانش

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

خانواده

 ) 3تدابیر پرستاری در نوزاد پر خطر را توضیح دهد.

شناختی -دانش

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

 ) 4ارتباطات تسهیل کننده والدین و شیرخواران را شرح دهد.

شناختی -دانش

 ) 5از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای حمایت از والدین دارای

شناختی -کاربرد

نوزاد پر خطر استفاده کند.
 )6به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

هدف کلي :دانشجو با نوزاد با آنومالي هاي مادر زادي (اختالالت دستتگاه عصتبي و زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي
مدرس :مهناز حلیاني

مكان :کالس ----
مدت  3 :ساعت

عضالني حرکتي ) گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1نررروزاد رررا  )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
آنومالی های  ) 2پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر پرستاری در نوزاد مبتال به
مرررادا زادی آنسفالوسل را توضیح دهد.

 ) 3پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر پرستاری در نوزاد مبتال به

(اخرررت
دسرررررت اه میکروسفالی را توضیح دهد.
 ) 4هیدروسفالی را تعریف کرده ،پاتوفیزیولوژی ،عالئم ،روشهای
عصرررر ی
عض نی

تشخیصی و تدابیر پرستاری قبل و بعد از عمل را توضیح دهد.

حرکتی)

 ) 5اسپینابیفیدا را تعریف کرده و انواع آنرا توضیح دهد.

عاطفی
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش

 )6مننگوسل و مننگومیوسل را تعریف کرده ،تدابیر پرستاری و

شناختی -دانش

 ) 7پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر پرستاری و آموزش به والدین در

شناختی -دانش

درمانهای قبل و بعد از عمل را توضیح دهد.
پا چماقی را شرح دهد.

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

پرسش و پاسخ

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

 ) 8پاتوفیزیولوژی ،عالئم و درمانهای رایج و تدابیر پرستاری در

شناختی -دانش

نوزاد مبتال به در رفتگی مفصل ران را شرح دهد.
 ) 9از فرآیند پرستاری بعنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزادان

شناختی -کاربرد

دچار اختالالت عصبی و عضالنی حرکتی استفاده نماید.
 )10به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت
کند.

عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نوزاد با آنومالي هاي مادر زادي (اختالالت دستگاه گوارش)

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

مكان :کالس ----
مدت  3 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1نوزاد ا آنومالی
های مادا زادی
(اخررررت
دسررررررت اه
گوااش)

 ) 2پاتوفیزیولوژی انواع ناهنجاریهای مقعد و راست روده ،عالئم و
تدابیر پرستاری آنرا توضیح دهد.
 ) 3پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری از
امفالوسل را توضیح دهد.
 ) 4پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری
قبل و بعد از عمل شکاف لب و کام را توضیح دهد.
 ) 5پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری
قبل و بعد از عمل آترزی مری را توضیح دهد.
 )6پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری از
فتق دیافراگمی را توضیح دهد.
 ) 7از فرآیند پرستاری بعنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزادان
دچار اختالالت مادرزادی دستگاه گوارشی استفاده نماید.

شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -کاربرد

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز
امتحان پایان ترم

 )8به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت
کند.

عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه4 :

هدف کلي :دانشجو با نوزاد با آنومالي هاي مادر زادي (اختالالت دستگاه ادراري)آشتنا زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

 -1نوزاد ا آنومالی  )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
های مادا زادی  ) 2اکستروفی مثانه را شرح داده ،پاتوفیزیولوژی ،عالئم ،تدابیر
(اخررررت

درمانی و تدابیر پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی آنرا توضیح

حیطه

روش ارائه درس

عاطفی

 -سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی -دانش

 ) 3پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری از
 ) 4انواع ابهام جنسی ،پاتوفیزیولوژی ،تدابیر درمانی و مراقبتهای

شناختی -دانش

 ) 5پاتوفیزیولوژی ،عالئم و تدابیر درمانی و مراقبتهای پرستاری در

شناختی -دانش

 )6به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

پرستاری در ابهام جنسی نوزاد را شرح دهد.
هیدروسل را شرح دهد.

کوئیز

امتحان پایان ترم
شناختی -دانش

نوزاد مبتال به هیپوسپادیاس و اپیسپادیاس را توضیح دهد.

آموزشي

تكمیلي دانشجو

-پرسش و پاسخ پاور پوینت

دسررررررت اه دهد.
ادااای)

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مشكالت متابولیك نوزادان سالم آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -1مشررررر

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

جلسه5 :
زمان---- :
حیطه

عاطفی

متا ولیررررر

 ) 2پاتوفیزیولوژی  ،بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

نوزادان سالم

پرستاری از شیرخوار مبتال به فنیل کتونوری را شرح دهد.

شناختی -دانش

 ) 3پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،ارزیابی تشخیصی در

شناختی -دانش

 ) 4پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

شناختی -دانش

 ) 5از فرآیند پرستاری بعنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزادان

شناختی -کاربرد

گاالکتوزومی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتال را توضیح دهد.
پرستاری از شیرخوار مبتال به هیپوتیروئیدیسم را توضیح دهد.
دچار اختالالت متابولیک استفاده نماید.
 )6به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با مراقبت خانواده محور از کودک طي بیماري و بستري شدن آشتنا زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 3 :ساعت

گردد.
رئوس مطالب

 -1مراق رررررر

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

حیطه

عاطفی

خانواده محروا  ) 2استرسورهای بستری شدندر بیمارستان و واکنشهای کودکان را
از کودک طری شرح دهد.

شناختی -دانش

یمررررراای

 ) 3استرسورها و واکنشهای خانواده کودک بستری در بیمارستان را

شناختی -دانش

ستری شدن

توضیح دهد.
 ) 4تدابیر پرستاری از کودک بستری در بیمارستان را بیان کند.

شناختی -دانش

 ) 5آمادگی جهت بستری شدن در بیمارستان را شرح دهد.

شناختی -دانش

 )6بررسی و مراقبت درد در کودکان را شرح دهد.

شناختی -دانش

 )7خصوصیات رشدی و تکاملی پاسخ کودک به درد را بیان کند.

شناختی -دانش

 )8به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مفاهیم کلي مرتبط با روشهاي مراقبتي اطفال آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

 -1مفرراهیم ک رری  )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
مرررر ا رررا  ) 2اقدامات پرستاری جهت آماده کردن کودک جهت پروسیجرهای

جلسه7 :
زمان----- :

مراق تی اطفال

حیطه

عاطفی

سخنرانی

شناختی -دانش
شناختی -دانش

کودک را توضیح دهد.
 ) 4شیوه های تغذیه مناسب برای تغذیه کودک را بکار ببرد.

شناختی -کاربرد

 ) 5روشهای تغذیه از طریق گاواژ گاستروستومی و وریدی را شرح

شناختی -دانش

دهد.
 )6شیوه های انجام تنقیه و مراقبت از استومی در کودکان را شرح

شناختی -دانش

دهد.
 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

ا شررررر ای تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.
 ) 3شیوه های مورد استفاده برای پیشگیری از عفونت و حفظ ایمنی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

عاطفی

بحث گروهی
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکتور

کوئیز

وایت برد و ماژیک
پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماري مزمن و معلولیت

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مكان :کالس -----
مدت  3 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -1مراق رررررر
خانواده محروا
از کودک م ت
ررب یمررراای
مرررررر م
مع ولی

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2روند مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت
را شرح دهد.
 ) 3تاثیر بیماری مزمن یا ناتوانی در وضعیت کارکرد و سالمت روانی
اجتماعی کودک را توضیح دهد.
 ) 4اثر بیماری مزمن یا ناتوانی را در خانواده کودک توضیح دهد.
 ) 5سیستمهای حمایتی در دسترس برای والدین و کودک مبتال به
بیماری مزمن و معلولیت را برشمرد.
 )6اقدامات پرستاری برای کمک به تطابق بهتر خانواده با بیماری مزمن
کودک را شرح دهد.
 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی -دانش پرسش و پاسخ

کوئیز

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
شناختی -دانش
عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با آشنايي دانشجويان با مراقبت کودک در حال احتضار آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

-1آشررررررررر ا ی  )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
دانشجو ان ا مراق

 ) 2اصول مراقبت تسکینی در کودکان در حال احتضار را شرح دهد.

کرررودک دا حرررال  ) 3تدابیر پرستاری از خاتواده و کودک مشرف به مرگ را توضیح دهد.
احتضاا

 ) 4مالحظات اخالقی جهت تصمیم گیری برای ختم زندگی را شرح

جلسه9 :
زمان---- :
حیطه

عاطفی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی -دانش

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی -دانش

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی -دانش
شناختی -دانش

کودک شرح دهد.
 )6به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 3 :ساعت

روش ارائه درس

دهد.
 ) 5درک و واکنش کودکان نسبت به مرگ را در سنین مختلف تکاملی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

عاطفی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اختالالت شناختي و حسي آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -1اخررررررت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

ش اختی حسی  ) 2عقب ماندگی ذهنی در کودکان و عالئم و اتیولوژی آن را توضیح

جلسه10 :
زمان--- :
حیطه

عاطفی
شناختی -دانش

دهد.
 ) 3استراتژیهای پیشگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی را با توجه به

شناختی -دانش

سه سطح پیشگیری در جامعه توضیح دهد.
 ) 4مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت شناختی را

شناختی -دانش

لیست کند.
 ) 5عالئم ،تظاهرات بالینی ،اتیولوژی و تدابیر درمانی کودک مبتال

شناختی -دانش

به سندرم داون را شرح دهد.
 )6عالئم ،تظاهرات بالینی ،اتیولوژی و تدابیر درمانی کودک مبتال به

شناختی -دانش

اختالالت بینایی و شنوایی را شرح دهد.
 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اختالالت آب و الكترولیتها آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -1اخرررت
ال تر لیت ا

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

آ

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2اختالالت الکترولیت های مهم بدن را شرح دهد و

جلسه11 :
زمان---- :
حیطه

عاطفی
شناختی -دانش

اتیولوژی ،تظاهرات بالینی ،مراقبت و درمان و اقدامات
پرستاری درباره اختالالت تعادلی را شرح دهد.
 ) 3روشهای جلوگیری از بروز عوارض درمان سیاهرگی را

شناختی -دانش
شناختی -فهمیدن

عالئم و روشهای مراقبتی آن باشد.
 ) 5اختالالت دستگاه گوارش را که منجر به بروز عدم تعادل

شناختی -دانش

مایعات و الکترولیتها می شود را توضیح دهد.
 )6شوک و پاتوفیزیولوژی مربوط به آن ،عالئم و روشهای

شناختی -دانش

درمان آن را توضیح دهد.
 )7صدمه قسمتهای مختلف بدن که ممکن است با شوک همراه

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

شرح دهد.
 ) 4اختالالت اسید و باز را توضیح داده و قادر به شناسایی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختی -کاربرد

باشد را توضیح دهد.
 )8به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها
شرکت کند.

عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با مشكالت بهداشتي دوران نوپايي و خردسالي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 3 :ساعت

رئوس مطالب

 -1اخت

ک یوی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

حیطه

روش ارائه درس

عاطفی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به عفونت سیستم ادراری را توضیح دهد.
 ) 3پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به ریفالکس مثانه به حالب را توضیح دهد.
 ) 4پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به تومور ویلمز را توضیح دهد.
 ) 5پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به سندرم نفروتیک را توضیح دهد.
 )6اقدامات و اصول مراقبت قبل و بعد از اعمال جراحی کلیه را بر

شناختی -دانش

حسب فرآیند پرستاری انجام دهد.

شناختی -کاربرد

 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

امتحان مستمر

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با اختالالت تنفسي آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 -1اخرررررت
فسی

 ) 2عفونتهای مجاری تنفسیی فوقیانی را برحسیب علیت بیروز،

جلسه13 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

عاطفی
سخنرانی

ویدئو پروژکتور

تظاهرات بالینی ،درمان و اهمیت مراقبتهای پیشگیری کننیده بیا

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

یکدیگر مقایسه کند.

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

 ) 3انواع عالئم ،نشانه ها ،درمیان و مراقبیت از بیمیار مبیتال بیه

شناختی -فهمیدن

شناختی -دانش

پنومونی را توضیح دهد.
 ) 4انواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهای الزم در انسداد

شناختی -دانش

راه هوایی را توضیح دهد.
 ) 5پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر

شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به فیبروز کیستیک را توضیح دهد.
 )6پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تدابیر درمانی و تدابیر
پرستاری از کودک مبتال به آسم را توضیح دهد.

شناختی -دانش

 )7احیاء قلبی ریوی در کودکان را توضیح دهد.

شناختی -دانش

 )8به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثهیا شیرکت
کند.

عاطفی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با اختالالت گوارشي آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -1اخررررررت
سیستم گوااشی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،درمان و تدابیر پرستاری

جلسه14 :
زمان---- :
حیطه

عاطفی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی -دانش
شناختی -دانش

پرستاری از کودک مبتال به ریفالکس معده به مری را توضیح دهد.
 ) 4پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،درمان و تدابیر پرستاری

شناختی -دانش

از کودک مبتال به درهم رفتگی روده را شرح دهد.
 ) 5پییاتوفیزیولوژی ،نحییوه بررسییی و شییناخت ،درمییان و تییدابیر شناختی -دانش
پرستاری از کودک مبتال به تنگی هیپرتروفیک پیلور را شرح دهد.
 )6پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،درمان و تدابیر پرستاری

شناختی -دانش

از کودک مبتال به بیماری سیلیاک را شرح دهد.
 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

از کودک مبتال به هیرشیپرونگ را توضیح دهد.
 ) 3پییاتوفیزیولوژی ،نحییوه بررسییی و شییناخت ،درمییان و تییدابیر

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

عاطفی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
 -1هدف کلي :دانشجو با اختالالت مادرزادي قلبآشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1اخررررت
مرررادازادی
قب

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2آناتومی و فیزیولوژی قلب طی دوران جنینی را شرح دهد.
 ) 3تغییرات بوجود آمده در سیستم قلبی عروقی بعد از تولد نیوزاد

عاطفی
شناختی -دانش
شناختی -فهمیدن

را با دوره جنینی مقایسه کند.
 ) 4انواع بیماریهای مادرزادی قلبی ،پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و

امتحان پایان ترم
شناختی -دانش

شناخت ،درمان و تدابیر پرستاری مربوط به آن را شرح دهد.
 ) 5پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تظاهرات بالینی ،درمان

شناختی -دانش

و تدابیر پرستاری بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلیب را شیرح
دهد.
 )6پاتوفیزیولوژی ،نحوه بررسی و شناخت ،تظاهرات بالینی ،درمان و

شناختی -دانش

تدابیر پرستاری بیماران مبتال به سندرم کاوازاکی را شرح دهد.
 )7به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

کوئیز

عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
 -1هدف کلي :دانشجو با اختالالت خونيآشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه 16
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1اخررت
خونی

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.
 ) 2تاریخچه سالمتی و نحوه معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالل

عاطفی
شناختی -دانش

سیستم خونساز را بیان کند.
 ) 3عالئم ،نشانه ها ،اتیولوژی ،روشهای تشخیصی و درمانی آنمی فقر

شناختی -دانش

آهن را بحث کند.
 ) 4عالئم ،نشانه ها ،اتیولوژی ،روشهای تشخیصی و درمانی تاالسمی

شناختی -دانش

را بحث کند.
 ) 5عالئم ،نشانه ها ،اتیولوژی ،روشهای تشخیصی و درمانی همیوفیلی

شناختی -دانش

را بحث کند.
 )6عالئم ،نشانه ها ،اتیولوژی ،روشهای تشخیصی و درمانی لوسیمی را

شناختی -دانش

بحث کند.
 )7برنامه مراقبتی – آموزشی براساس فرآیند پرستاری برای بیماران

شناختی -کاربرد

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

مبتال به اختالالت خونی تدوین کند.
 )8به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شرکت کند.

عاطفی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با اختالالت سیستم عصبيآشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

جلسه 17
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1اخرررررت
سیستم عص ی

 )1در فرآیند یاددهی یادگیری شرکت نماید.

عاطفی

 ) 2چگونگی بررسی و معاینات بیمیاران بیا اخیتالالت سیسیتم

شناختی -دانش

 ) 3عالئم ،نشانه ها و اتیولوژی و روشیهای تشخیصیی درمیانی

شناختی -دانش

 ) 4عالئم ،نشانه ها و اتیولوژی و روشهای تشخیصی درمانی

شناختی -دانش

 ) 5عالئم ،نشانه ها و اتیولوژی و روشیهای تشخیصیی درمیانی

شناختی -دانش

 )6به سواالت با اشتیاق پاسخ داده و داوطلبانه در بحثها شیرکت

عاطفی

عصبی را براساس محل درگیری توصیف نماید.
بیماران مبتال به صرع را بحث کند.
بیماران مبتال به تشنج ناشی از تب را بحث کند.
بیماران مبتال به فلج مغزی را بحث کند.
کند.

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

