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گروه                         پرستاری و فوریت پزشکی پلدختر دانشکده:

 پرستاری آموزشی:

نیمسال              4کارشناسی پرستاری ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع

 99-400اول:تحصیلی و سالتحصیلی

           کودکان بیماری های  پرستاری:نام واحد درسی

          3    تعداد واحد:

                                                   تئورید:نوع واح

  سالمکودک  یرستارپ  یش نیاز:پ

 2-4 و چهارشنبه  10-12سه شنبه  زمان برگزاري كالس: 

تعداد      رستاری و فوریت پزشکی پلدخترپدانشکده  مکان برگزاری:

    نفر 25دانشجویان:

                             آقای صفری          مسئول درس:

 شیرزاد صفری)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

  10-12دوشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

در این )لطفًا شرح دهید( :رسشرح د )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

درس با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و بر اساس فرایند 

،نحوه ارائه مداخالت مناسب پرستاری و مراقبت خانواده محور 

برای رفع مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و کودکان آموزش داده 

می شود.همچنین بر آموزس و نوتوانی خانواده و کودک تاکید می 

شود.این درس در دو بخش اختصاصی نوزادان و  اختصاصی کودکان 

 بیمار ارائه می شود.الزم به ذکر است در تدریس اختالالت مربوط

به سیستم های بدن بر اختالف عالئم و مراقبت ها در کودکان و 

 بزرساالن تاکید می شود.   

 

هدف کلي: )اهداف را باا توجاه باه هیطاه هاا و ساطوح م تلا  

 بنویسید. (

کمک به دانشجو جهت تلفیق آموختهه ههای قبلهی خهود در زمینهه 

اثرات بیماری و بستری شدن بهه کودکان،خانواده،مفهاهیم و روش 

های مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی سیستم های مختله  بهدن 

به منظور ایجاد توانایی ،بررسی و شناخت حالت های  انحراف از 

 سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری.

 

اهداف را با توجه به هیطه ها و سطوح م تلا  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
نسبت به اهداف کلی روشن تر و  كه است لی به اجزای تخصصیهدف ك شکستنمنظور)

قابل  اهداف بینابینی و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است شفاف تر 

که در واقع همان است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 (.انداهداف رفتاری 

 خصوصیات آنرشد و تکامل و  آشنایی دانشجویان با روند کلی-1

آشنایی دانشجویان با نحوه مراقبت از نوزاد پرخطر و همایت  -2

 خانواده

 آشنایی دانشجویان با انواع روش های تغذیه -3

آشنایی دانشجویان با عیوب مادرزادی دوران نوزادی)اختالالت  -4

گساالن ، تکامل بیولوژیکی و بررسی کودک با تأکید بر اختالف در کودکان و بزر :شامل گوارشی(
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، انواژیناسیون ، تنگی پیلور ، سلیاک ،  یالیفالکس گاستروازوفاژرمراقبت از اختالالت هیروشپرونگ ، 

 شکاف لب و کام ، آترزی و قیستول مری و نای ، ناهنجاری آنورکتال ، امفالوسل ، هرنی دیافراگم

الت ادامه مبحث قبلی عیوب مادرزادی دوران نوزادی)اختال -5

 گوارشی!

–ضالنی ع-آشنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه عصبی  -6

کودک معلول و  از مشکالت و مراقبت در منزل:شامل انواع فلج های مغزی هرکتی

 عقب مانده ذهنی

شامل عفونت های  آشنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه ادراری -7

 فوقانی و تحتانی دستگاه ادراری در کودکان

اهمیتت مراقبتت  :با مشکالت متابولیک در نوزادان آشنایی دانشجویان -8

از نتتتوزادان پرخ،تتتر ، مشتتتکالت متابولیتتتم نتتتوزادان شتتتامل هیپوتیرونیدیستتتم متتتادرزادی ،فنیتتتل کتونتتتوری ، 

 گاالکتوزومی و مشکالت نوزادان پرخ،ر شامل سپسیس ، آنتروکولیت نکروزان ،

هفظ  آشنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه تنفسی و اقدامات -9

شامل تکامل بیولوژیکی و بررسی کودک با تأکید بر اختالف در کودکان و هیات در کودکان

 وکراس بزرگساالن و مراقبت از سندرم کروپ ، پنومونی ، آسپیراسیون جسم خارجی ، فیبروز کیستیم پان

 احیاء قلبی ریوی را بیان نمایند

 کودکان  آشنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه گوارشی در -10

 شنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه گوارشی در کودکانآ-11

بیماریهتای تترالتوژی شتامل   آشنایی دانشجو با اختالالت قلبی در کودکاان -12

 فتتالوت ، جابتتئ جتتانی عتترو  بتتزر  ، ارتبتتاآ بتتیو شتتریان آنتتورت و پولمتتونری ، کوارکتاستتیون آنتتورت، تنگتتی

 ریان ریوی و آنورت ش

 ASD-VSD: شتامل  دانشجو باا اخاتالالت قلبای در کودکاانآشنایی  -13

 مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی قلب در کودک را بیان نمایندو......و

 عالنتم و مراقبتت هتای آشنایی دانشجو با اخاتالالت قلبای در کودکاان -14

 مربوطه یمراقبت هاسندرم کاوازاکی و لب در کودکان  همراه با نارسانی احتقانی ق

آشنایی دانشجویان با سیستم هماتولوژیک و  اخاتالل عملکارد  -15

کتم ختونی فقتر آهتو در  و بیماریهای ختون و مراقبتت هتای مربوآتئ شتامل تاالستمی، لوستمی ، همتوفیلی: آن

 کودکان

آشنایی دانشجویان با سیستم هماتولوژیک و  اخاتالل عملکارد  -16

کتم ختونی فقتر آهتو در  و آتئ شتامل تاالستمی، لوستمی ، همتوفیلیبیماریهای ختون و مراقبتت هتای مربو :آن

 کودکان

آشنایی دانشجویان با سیستم هماتولوژیک و  اخاتالل عملکارد  -17

 کتم ختونی فقتر آهتو در و بیماریهای خون و مراقبت هتای مربوآتئ شتامل تاالستمی، لوستمی ، همتوفیلی :آن

 کودکان

اخاتالل عملکارد   آشنایی دانشجویان با سیستم اعصاب مرکازی -18

دوره نااوزادی بااا  تشتتن  هتتای و تفتتاوت  اختتتالالت تشتتنجی و تشتتن  ناشتتی از تتتب:شتتامل  : آن

و  ناهنجاریهتتتای ع تتتبی شتتتامل اسپینابیفیدا،مننگوستتتل و مننگومیلوستتتل همچنااای  بزرگسااااالن

 هیدروسفالی و میکروسفالی و....

 سرطان های دوران کودکی  آشنایی دانشجویان با  -19



 فکرت آموختبه نام آنکه جان را 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

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

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 سرطان های دوران کودکی  آشنایی دانشجویان با  -20

مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزم  و  -21

 معلولیت.

شتامل : آشنایی دانشجویان با اختالالت الکترولیت ها در کودکاان -22

ر ای دتکامل بیولوژیم و بررسی کتودک بتا تأکیتد بتر اختتالف در کودکتان و بزرگستاالن ، مراقبتت هتای پرستت

 و..... اختالالت آب و الکترولیت ، اسهال و استفراغ

 اختالالت سیستم ادراری در نوزادان -23

 احتضار حال در کودك از مراقبت با دانشجویان آشنایی -24

 

 

 

 های تدریس:شیوه

  *سخنرانی برنامه ریزی شده   * سخنرانی

  *پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 مایش فیلمن- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد
 

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 کالس در دقیق و منظم حضور-1

 گروهی بحث و کالسی داخل فعالیتهای در شرکت.2

 شده معرفی منابع بئ رجوع .3

 دقیق آور بئ عملی واحدهای در فعالیت .4
کوئیز در  آمادگی برای–ئه مقاله مرتبط با موضوع تدریس ارا.5

 تدریس شده قبلی.رابطه باجلسه 

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزمون پایان    نمره درصد -----30-آزمون میان ترم 

   نمره درصد --50----ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد --10---انجام تکالی  

 نمره درصد 10----

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

جههههههور           *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     *تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد



 فکرت آموختبه نام آنکه جان را 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

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

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 Wong Donna. L . Hochenberry M.J.(2003). Wong’s-1 :منابع انگلیسي -

 Eddition, Mosby Inc thNursing care of Infants and children , 7 
2-Wong Donna – L & et al  2002. , Maternal child Nursing , 2 nd Edit ion , 

Mosby Inc .  

 

3- James, S.R. Ashwill , J. W. Droske, S.G.(2002).Nursing Care of Children,7th 

ed. 

 

4-Scholte,E.B.Price, D.L, Gwin,J.F.(2001). Thompson’s Pediatric Nursing . 8th 

ed, Philadelphia: W.B. Saunders.  
 

 چاپی 

 

 اینترنتي 

 

 
 نابع فارسي:م

کیده ویلی و ونگ ، گردآوری و تلخیص از دکتر محمد علی تقی پور و فرشته آل علی . چ :چاپی -1

 1383پرستاری کودکان . انتشارات بشری . 
  

 

 

 اینترنتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 آقای صفری صوصیات آنرشد و تکامل و خ 22/11/98 1

2            

23/11/98 

نحوه مراقبت از نوزاد 

  پرخطر و همایت خانواده

 آقای صفری

 آقای صفری انواع روش های تغذیه 29/11/98 3

 قای صفریآعیاااوب ماااادرزادی دوران  30/11/98 4
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  نوزادی

یفالکتتتتتتتتس راختتتتتتتتتالالت هیروشتتتتتتتتپرونگ ،  

، انواژیناستتتتتیون ، تنگتتتتتی  یالگاستتتتتتروازوفاژ

 پیلور 

عیاااوب ماااادرزادی دوران  06/12/98 

ستتلیاک ، شتتکاف لتتب و کتتام ،  نااوزادی

آتتتترزی و قیستتتتول متتتری و نتتتای ، ناهنجتتتاری 

 آنورکتال ، امفالوسل ، هرنی دیافراگم. 

 

 آقای صفری 

 آقای صفری انواع فلج های مغزی  07/12/98 6

عفونت های فوقانی و  13/12/98 7

 تحتانی دستگاه ادراری 

 صفری آقای

مشتتتتتکالت متابولیتتتتتم  ونتتتتتوزادان پرخ،تتتتتر  14/12/98 8

هیپوتیرونیدیستتتم متتتادرزادی ،فنیتتتل کتونتتتوری 

سپستتتتتتتیس ، آنتروکولیتتتتتتتتت  ،گتتتتتتتاالکتوزومی 

 نکروزان 

 آقای صفری

اخااتالالت دسااتگاه تنفساای و  20/12/98 9

 کودکاناقدامات هفظ هیات در 

 

 آقای صفری

 آقای صفری ، ان اختالالت دستگاه گوارش در کودک 27/12/98 10

 آقای صفری ،اختالالت دستگاه گوارش در کودکان  19/01/99 11

 اختالالت قلبی در کودکان  20/01/99 12

تترالوژی فالوت ، جابئ جانی عرو  بزر  ، 

ارتباآ بیو شریان آنورت و پولمونری ، 

ریان ریوی و کوارکتاسیون آنورت، تنگی ش

  آنورت

 آقای صفری

مراقبت وو...... ASD-VSDالالت قلبی اخت 26/01/99 13

 های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی قلب

 

  سندرم کاوازاکی ولب نارسانی احتقانی ق 27/01/99 14

 و....

 آقای صفری

سیستم هماتولوژیک و   02/02/99 15

 شامل: لوسمیاختالل عملکرد آن

 آقای صفری

سیستم هماتولوژیک و   03/02/99 16

شامل تاالسمی، :رد آناختالل عملک

 کم خونی فقر آهو در کودکان و هموفیلی

 آقای صفری

سیستم هماتولوژیک و   09/02/99 17

کم خونی  شامل :اختالل عملکرد آن

 فقر آهو در کودکان

 آقای صفری

سیستم اعصاب مرکزی  اختالل  10/02/99 18

 عملکرد آن

و  اختالالت تشنجی و تشن  ناشی از تب

دوره نوزادی  یتشن  ها تفاوت 

سیستم اعصاب  با بزرگساالن

 آقای صفری
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 مرکزی  اختالل عملکرد آن

ناهنجاریهای ع بی شامل 

و  اسپینابیفیدا،مننگوسل و مننگومیلوسل

هیدروسفالی و میکروسفالی 

 و....

 سرطان های دوران کودکی 16/02/99 19

 

 آقای صفری

 آقای صفری سرطان های دوران کودکی 17/02/99 20

کودک مبتال به بیماری مزم   23/02/99 21

 و معلولیت
 آقای صفری

اختالالت الکترولیت ها در  24/02/99 22

 کودکان

 آقای صفری

اختالالت سیستم ادراری در  30/02/99 23

 نوزادان

 آقای صفری

  احتضار حال در کودك از مراقبت 31/02/99 24

 آقای صفری

 

 

 

 


