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                            پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

           پرستاری گروه آموزشی:

          رستاریپ پنجم دانشجویان ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 98-99  اول نیمسال: نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 کار آموزی پرستاری کودک بیمار :نام واحد درسی

 د:نوع واح                             واحد2: تعداد واحد

  عملی

  :یش نیازپ

 30/7-30/12 :ساعت   شنبهشنبه و یک  : زمان برگزاري كالس: روز

   

 بیمارستان  امام خمینی )ره(  شهر پلدختر مکان برگزاری:

  نفر 6  تعداد دانشجویان:

)به ترتیب حروف  اساتید         شیرزاد صفری مسئول درس:

 شیرزاد صفری الفبا(:

شنبه ساعت  چهارو دوشنبه های روز  ساعات مشاوره با دانشجو:

12- 10 

 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش
  :اهداف کلی

دانشجویان باید بتوانند کلیه مطالب مربوط به واحد 

جلسه را  16واحد در طی  2پرستاری کودکان به ارزش 

بیمارستان حضرت امام خمینی )ره( عمال در بخش کودکان 

.امید است دانشجو با گذراندن این دوره بکار گیرند

،روش های تشخیصی ،درمان و مراقبت های عالئم بالینی 

پرستاری بیماری های کودکان آشنا شده و با تالش در 

جهت ارتقائ دانش و مهارت های حرفه ای خود بتواند 

س اولویت ها به احتیاجات بیماران را بررسی و بر اسا

بیمار و خانواده او مراقبت های همه جانبهو آموزشش 

  های الزم جهت پیشگیری و نوتوانی ارائه دهد.

 :یا رفتاری اهدف ویژه

قسمت های مختلف بخش را نام برده و در صورت لزوم 

 بیماران و مراجعین را راهنمایی کند

با قوانین و مقررات بخش های کودکان اشنا شده و  

 ا را بکار بنددآنه

پرسنل و سرپرستار ،  ارتباط مناسب با کودک ،خانواده

 بخش برقرار نماید

تکامل )قد ، وزن، دور سر و دور رشد و روند 

سینه(کودکان در سنین مختلف )شیرخوارگی 

،نوپایی،خردسالی سن مدرسه و نوجوانی(تحت نظر خود را 
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به طور دقیق کنترل و ثبت نمایدو موارد غیر طبیعی را 

 تشخیص وگزارش نماید 

 عال

آگاهی کامل از انواع بیماری های کودکان داشته و 

اساس عالئم و نتایج پاراکلینیکی  قادر به تشخیص آن بر

 باشد

 با کلیه وسایل و امکانات کاربردی در بخش آشنا باشد 

موارد استفاده دارویی و عوارض آنها را در بخش اطفال 

توضیح داده و آموزش های الزم را در رابطه با این 

 داروها به بیمار می دهد

طرز تهیه اصول علمی سرم درمانی بیمار را می داند 

محاسبه قطرات ،تعویض ست ،میکروست و  یه سرم ها کل

تنظیم و تحویل سرم به شیفت بعد  را بطور آنژیوکت و

 صحیح انجام می دهد.

-CBC-ESR-BS-Na-K-U/A-U/C)آزمایشات روتین بخش کودکان 

CSF)   را تفسیر و معیار های طبیعی آن را ذکر می کند 

های  ازمایشات پاراکلینیکی که در رابطه با بیماری

 کودکان انجام گرفته را به درستی تفسیر می نماید

مهارت در انجام مراقبت های اولیه )توجه به بهداشت 

کودک ،بهداشت مجیط،کنترل عالئم حیاتی و ثبت آنها (را 

 انجام می دهد

مهارت در انجام مراقبت های ثانویه از کودک)انجام 

روش صحیح نمونه برداری خون،ادرار و........( 

 سمان مراقبت قبل و بعد از عمل جراحی پان

با وسایل ترالی اورژانس و محل های آن آشنا بوده و 

 طریقه استفاده از وسایل موجود را توضیح می دهد

ارائه گزارش صحیح و دقیقی در رابطه با بیمار بستری 

 در بخش کودکان به مربی یا مسئول بخش و ثبت دقیق آن 

و خانواده جهت پیشگیری  ارائه آموزش های الزم به کودک

 از بروز مشکالت و تامین حفظ و ارتقا سالمت کودکان 
 
 

 های تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

  ■پرسش و پاسخ 
 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 
 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 درس کالس در موقع به حضور 
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 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نظم حفظ 

  کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 تدریس روند در فعال مشارکت 

 ارائه صحیح و به موقع تکالیف 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد
   

 -------------- لطفًا نام ببرید()  سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزموووووون    نمره درصد 35آزمون میان ترم

   نمره درصد 60 پایان ترم

شرکت فعوال در     نمره درصد انجام تکالیف 

 نمره درصد 5کالس 

 ----------ببرید(  ناملطفًا سایر موارد )

 

 نوع آزمون

          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه    تشریحی

  ■غلط -صحیح جور کردنی

عملکوردی جوای خوالی   )لطفا نام ببریود( سایر موارد

 کتبی

  
 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 منابع فارسي:

 

آرزومانیانس، س. روشهای پرستاری بالینی در کودکان . تهران:نشر  .1

 1393بشری،

مایرز،م.طرح مراقبت های بالینی در کودکان.ترجمه سونیا  .2

 1389آرزومانیانس،سوسنسمیعی و رقیه کریمی.تهران :بشری،

 1387،نگر شهابی م.معصوم پور آ.روش کار در بخش کودکان.تهران:جامعه .3

کتاب جامع تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی  پاگاناک ک د.پاگاناتی جی. .4

 (موزبی)ترجمه مهتاب جعفرآبادی،نرگس مالح و فرحناز صباخی.

شجادی هزاوه م.فرایند پرستاری در مراقبت  از کودکان. اراک:دانشگاه  .5

 1386علوم پزشکی،

6. Behrman R.E..Textbookof pediatrics.philadelphia:W.B.Saunders,2011 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 درسی و آموزشی ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس 19/8/98 1
 

آشنائي با اهداف كار آموزي و 

آشنائي با     نحوه ارزشیابي

آشنائي با بخش )پرسنل     بیمارستان

 ووظائف آنها تجهیزات و...(

 آشنایي با مقررات و روتین بخش  

انجام آزمون ورودي جهت تعیین  

 میزان اطالعات دانشجویان

آشنایی  تعیین كنفرانس دانشجویان

 با روشهای ارتباطی کودکان

شیرزاد 

 صفری

اندازه می شاخص های رشد را      بررسی رشد وتکامل کلیدی 20/8/98 2

 منحنی رشد را رسم می کند . گیرد

شیرزاد 

 صفری

نکات کلیدی براساس چارت رشد  منحنی رشد را تفسیر می کند 26/8/98 3

ماهگی  18و12و6و4و2کشوری کودکان درسنین  وتکامل

سالگی را انجام دهد ، اختالل رشد وتکامل را تشخیص می 6تا1و

 دهد

شیرزاد 

 صفری

اساسی دربیماریهای کودکان وبزرگساالن راتوضیح تفاوت های  27/8/98 4

 می دهد ودراجرای شرح حال به آن توجه می کند

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  3/9/98 5

  -خانواده 

اسنهالی دربخن   Caseوجه بررسنی  یگیری بیماری اسهال بات -

 یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  4/9/98 6

  -خانواده 

اسننتفرا ی  Caseغ  باتوجننه بررسننی  یگیننری بیمنناری اسننتفرا -

 دربخ  یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  10/9/98 7

  -خانواده 

تاالسنننمی   Caseی  باتوجنننه بررسنننی  یگینننری بیمننناری تاالسنننم -

 دربخ  یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  11/9/98 8

  -خانواده 

اسننننهالی  Caseباتوجننننه بررسننننی   یگیننننری بیمنننناری  نومننننونی -

 دربخ  یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

شیرزاد آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  17/9/98 9

 صفری
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  -خانواده 

،فوننت  Caseفونت ادراری  باتوجه بررسی  یگیری بیماری ، -

 ادراری  دربخ  یا درمانگاه 

 

آشنایی با،لل، تشخیص ،  یشنگیری ، درمنان ، آمنوز   18/9/98 10

  -به خانواده 

لوسننمی   Caseی  باتوجننه بررسننی  یگیننری بیمنناری لوسننم -

 دربخ  یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  24/9/98 11

  -خانواده 

ری بیماری یک منورد ناهنجناری ننوزادان  باتوجنه بررسنی  یگی -

Case  اسهالی دربخ  یا درمانگاه 

 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  25/9/98 12

  -خانواده 

یگیننری بیمنناری یننک مننورد ناهنجنناری نننوزادان  باتوجننه   -

  دربخ  یا درمانگاه موجود Caseبررسی 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  1/10/98 13

  -خانواده 

یگیری بیماری یک مورد ناهنجاری نوزادان  باتوجه بررسی   -

Case دربخ  یا درمانگاه موجود 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  2/10/98 14

  -خانواده 

یگیری بیماری یک مورد ناهنجاری نوزادان  باتوجه بررسی   -

Case دربخ  یا درمانگاه موجود 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  8/10/98 15

  -خانواده 

یگیری بیماری یک مورد ناهنجاری نوزادان  باتوجه بررسی   -

Case دربخ  یا درمانگاه موجود 

شیرزاد 

 صفری

آشننننایی با،لنننل، تشنننخیص ،  یشنننگیری ، درمنننان ، آمنننوز  بنننه  9/10/98 16

  -خانواده 

یگیری بیماری یک مورد ناهنجاری نوزادان  باتوجه بررسی   -

Case دربخ  یا درمانگاه موجود 

شیرزاد 

 صفری

بر اساس  17

تصمیم 

 جمع

 امتحان بالیني

ارزشیابي  ورتفولیوي دانشجویان بر اساس چك لیست           -

شیرزاد 

 صفری
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 ارزشیابي  ورتفولیو 

 

 

 

 
 


