
 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   

 1 

 

   
 

                            پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

           پرستاری گروه آموزشی:

          رستاریسوم پ دانشجویان ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 98-99اول  نیمسال: نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 پرستاری کودک سالم :نام واحد درسی

                                          واحد 5/1: تعداد واحد

  تئوری د:نوع واح

 پرستاری مادر و نوزاد :یش نیازپ

    8 -10 :ساعت  سه شنبه : زمان برگزاري كالس: روز

   2 کالس شماره مکان برگزاری:

   نفر24  تعداد دانشجویان:

)به ترتیب حروف  اساتید         شیرزاد صفری مسئول درس:

 شیرزاد صفری الفبا(:

 -12شنبه ساعت و سه شنبه یکهای روز   ساعات مشاوره با دانشجو:

10 

 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

در این درس با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و بر اساس 

فرایند پرستاری و مراقبت خانواده محور ،نحوه ارائه مداخالت 

مناسب برای رفع مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و کودکان آموزش 

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

خش اختصاصی نوزادان و  اختصاصی تاکید می شود.این درس در دو ب

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.   

 

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

 بنویسید. (

با فرایند رشد و تکاما  و نیااز هاای کاود  و آشنایی دانشجو 

خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقائ سالمت کاود  و 

خانواده در چارچوب مراقبت خانواده محاور و فرایناد پرساتاری 

منطبق بر جنبه های قانونی اخالقی مراقبات از کاود  و همینای  

ر زمیناه کمک به دانشجو جهت تلفیق آموختاه هاای قبلای خاود د

اثرات بیماری و بستری شدن باه کودکانخخانوادهخمفااهیو و رو  

های مراقبتی و کلیات تکام  بیولوژیکی سیستو های م تلا  بادن 

به منظور ایجاد توانایی خبررسی و شناخت حالت های  انحراف از 

 سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری.

اهداف را با توجه به حیطه هاا و ساطوح )بینابینی:اهداف  -

تحوالت بهداشتتی تتاریخچته ،میتزان مترم و میتر ،میتزان 

ابتال،و برنامه های مراقبت بهداشتی(بر اساس افراد ستالم 

 را شرح دهد 2020

فلستتفه مراقبتتمراقبتتت ختتانواده محور،مراقبتتت  یتتر  -

تروماتیتتن(نقش پرستتتار در مراقبتتت از کودکان،تتتا یر 

 اع،فرهنگ،و مذهب را برسالمت کودک شرح دهدخانواده و اجتم
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نقش پرستار کودک و فرایند مراقبت از کودک و خانواده را  -

بر اساس فرایند پرستاری و کاربرد تفکر انتقتادی تویتی  

 دهد

رشد و تکام  دوران نوپایی را با تاکیاد بار رشاد جسامی  -

خعاطفی روانی اجتماعی و شناختی خاخالقی و معناوی تویای  

 دهند

ات الزم در مورد تکلو خخلق و خوخ منفی گرایی و انطباق نک -

 با استرس در کود  نوپا را بداند

نکات آموزشی باه والادی  را در مااورد بهداشات دعهااان و  -

 دندان جهت پیشگیری از پوسیدگی تویی  دهند

نکات آموزشی الزم را به والدی  جهاات پیشاگیری از حااواد   -

مانناد ممسامومیت  شایع و نحوه مقابله با آن در نوپااایی

تصادفات موتوری غرق شدن سوختگی آسپیراسیون جساو خاارجی 

 فرو بردن جسو خارجی در گو  و بینی را بیان نمایند

موارد آموزشی الزم به والادی  را در بااره مساموم ساازی  -

کود  و انجام دوزهای یادآور را تویی  دهند رشد و تکام  

عاطفی روانای و دوران خردسالی را با تاکید بر رشد جسمی 

 اجتماعی شناختی و اخالقی و معنوی را تویی  دهند 

 تاثیر بازی بر رشد و تکام  کود  خردسال را بیان نمایند -

در مورد تصویر از جسو خویشت  در کودکاان خردساال نکاات  -

 الزم را بدانند

آموز  الزم به والدی  را در باره آماده نمودن کود  برای  -

 مایندورود به کودکستان بیان ن

موارد آموزشی الزم به والدی  را در خصوص پرخاشری مشاکالت  -

 گفتاری و استرس و ترس در کودکان خردسال را تویی  دهند

نکات الزم در مورد آموز  جنسی به کودکان خردسال را بیان  -

 نمایند

 خصوصیات کودکان تیزهو  را بیان نمایند  -

ردسالی و نکات آموزشی الزم جهت پیشگیری از حواد  شایع خ  -

نحوه مقابله با آن مانند تصادفات موتوری مسامومیت غارق 

شدن سوختگی و آسپیراسایون جساو خاارجی و ....را تویای  

 دهند

ارتقای نهایی سالمت کاود  را در دوره هاای م تلا  بیاان  -

 کنند

 
 (م تل  بنویسید

 

 های تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

  ■پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئلهت  ■بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیمت 
 ----------------- تلطفًا نام ببرید( سایر موارد

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:
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 درس کالس در موقع به حضور 

 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 صحی  و به موقع تکالیف 

 

 وسای  کمک آموزشی:  

 ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

  

 -------------- ببرید( لطفًا نامت  سایر موارد

 

 )از نمره ک ( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 آزمون پایان تترم   نمره درصد 35ترم آزمون میان

   نمره درصد 60

 5شتترکت فعتتال در کتتالس     نمره درصد انجام تکالیف 
 نمره درصد

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد ت

 

 نوع آزمون

جور           ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه    تشریحی

  ■ لط -صحی  کردنی

 عملکردی کتبیجای خالی،  ببرید(تلطفا نام  سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 منابع فارسي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

معرفی درس ارائه طرح درس تحوالت  26/6/98 1

بهداشتی سالهای اخیر  فلسفه مراقبت 

محور و نقش از کود  مراقبت خانواده 

 پرستار در مراقبت از کود 

شیرزاد 

 صفری
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تاثیر اجتماعخخانواده خفرهنا  و  - 2/7/98 2

مذهب بار ساالمت کاود  و فرایناد 

 مراقباات از کااود  و خااانواده و

مفاهیو رشد و تکام  خ تئوری های 

رشااااااااااااااااااااااااااد و 

و  تکام )فرویدخاریکسااااونخپیاژه

 کوهلبرگ(خ

 

// 

بزار و ا تکام رشد و بررسی ادامه بحث  9/7/98 3

بازی و غربالگری رشد و تکام  کود خ

رمانی و تاثیر آن بر تکام  بازی د

 کود 

// 

ارتقا ساالمت کاود  شایر خاوار و  - 16/7/98 4

خانواده)رشااااد و تکاماااا  دوره 

و مشکالت  شیرخوارگیختغذیه تکمیلی

خحواد  و تغذیه ای ایطراب جادایی

پیشااگیری از صاادمات و راهنمااای 

 مراقبتی خانواده(

 

// 

. مشاااااکالت بهداشاااااتی دوران  - 23/7/98 5

شیرخوارگی )اختالالت تغذیه ای یاا 

نارسایی رشد مانند کواشایورکورخ 

 ماراسموسخاسکوروی و راشی تیسو(

 

// 

ارتقاسالمت کود  نوپا )رشد و تکام   30/7/98 6

دوره نوپایی (و عوام  موثر در پیشبرد 

سالمت کود  نوپا )تعلیو توالتخرقابت 

و برادریخکج خلقی و منفی گرایی  خواهر

 خسندرم کود  لوس و کود  کلید به دست(

// 

مراح  م تل  رشد و تکام  کود  خردسال  14/8/98 7

و عوام  موثر در پیشبرد سالمت کود  

خردسال)مهد کود  ختغذیهخلکنت 

زبانخنیاز به امنیت و محبت و مشکالت 

 خواب(

// 

مشااااااکالت بهداشااااااتی دوران  - 21/8/98 8

خردسالی)بیماری های ساندرم نقا  

ایمنااااای اکتساااااابی یاااااا 

ایدزخآنفلوآنزاخاوتیت مدیای حاد 

و ماااازم خ مننایتخانساااافالیتخ 

 سرخکخسرخجه و اوریون(

 

// 

مشکالت بهداشتی و بیماری های عفونی  28/8/98 9

دوره خردسالی)آبله مرغانخ 

م ملکخدیفتریخکزاز خسیاه سرفهخ 

 رزئوالو فلج اطفال

// 

رشد و تکام  کاود  سا  مدرساه و  - 6/9/98 10

عواماا  مااوثر در پیشاابرد سااالمت 

// 
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کودکان س  مدرسه  و مشکالت دوران 

مدرسه نظیر)بی اختیااری ادرار و 

مدفوعخ عیوب انکساریخ بیش فعالی 

 و ترس از مدرسه(

 

ارتقا سالمت نوجوان و خانواده)سازگاری  13/9/98 11

با خانواده و اجتماعخصدماتخعادات 

غذاییختناسب جسمیخ اعتیادخخودکشی و 

افسردگیخآزار جسمی و جنسیخآکنه و 

 فشارخون

         // 

مسمومیت ها و بیماری های انگلی  20/9/98 12

)انتروبیازیس خآسکاریازیسخژیاردیازیس 

 و....(ایم  سازی و اصول مهو آن

// 

 

 

 


