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مقدمه:
اين واحد درسي حاوي اصول مراقبت خانواده محور ،مفاهيم رشد و تكامل ،نيازها و مشكالت بهداشتي كودكان در دوره هاي سني مختلف
است .طي اين درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با كودك و خانواده جهت حفظ و ارتقا سالمت و پيشگيري از بروز مشكالت
بهداشتي تاكيد ميشود .به عالوه اين درس ،دانشجو را با نظريه ها و جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي موثر بر سالمت كودك آشنا كرده و
طي آن استفاده از مهارت هاي تفكر انتقادي و حل مشكل با كاربرد فرايند پرستاري در مراقبت از كودك و خانواده مد نظر مي باشد.

اهداف کلی درس:
آشنائي دانشجو با فرآيند رشد و تكامل و نيازهاي كودك و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقا سالمت كوودك و خوانواده در
چارچوب مراقبت خانواده محور و فرآيند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانوني و اخالقي مراقبت از كودك

اهداف رفتاری:
دانشجو پس از پایان درس قادر است:
حیطه شناختی






اهميت سالمتي در دوره كودكي و تحوالت بهداشتي را توضيح دهد.
فلسفه مراقبت از كودك و نقش پرستار كودكان ،تأثير خانواده و اجتماع ،فرهنگ و مذهب بر سالمت كودكان را توصيف
نمايند.
اهميت بازي در سالمت كودك و بازي در گروه هاي سني مختلف را توضيح دهد.
نظريه هاي رشد و تكامل را مقايسه نمايد.
برنامه مراقبتي آموزشي براي ارتقا سالمت كودك در دوران شيرخوارگي ،نوپايي ،خردسالي ،سن مدرسه ،نوجواني و خانواده
كودك در همه اين سنين ،طراحي نمايد.
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 تدابير پرستاري در خصوص مشكالت بهداشتي دوره شيرخوارگي ،نوپايي ،خردسالي ،سن مدرسه ،نوجواني و نياز خانواده كودك
در همه سنين را شرح دهد.
حیطه عاطفی





به تفاوت ويژگيهاي كودك در دوره هاي مختلف رشد و تكامل توجه كرده و اهميت آنها را بداند.
نسبت به رفتارهاي خاص كودك در دوره هاي مختلف رشد و تكامل واكنش نشان داده و اظهار نظر نمايد.
براي آموخته هاي خود در خصوص كودك سالم ،ارزش قائل شده و مصمم به كاربردي ساختن آنها باشد.
براي ويژگيهاي كودك سالم و رفتارهاي هر دوره مثالهاي عيني از كودكان اطراف خود در قالب كليپ نمايشي ،ارائه نمايد.

شیوه اداره درس و تدریس:
جلسات آنالين از طريق ادوبي كانكت به شيوه مشاركتي و يا جلسات آفالين با استفاده از محتواهاي چند رسانه اي

ابزار مورد نیاز تدریس:
رايانه ،محتواي درسي به صورت پاورپوينت ،چندرسانه اي ،پي دي اف

تکالیف:
 )1بارگذاري تكليف خواسته شده در سامانه نويد و يا شركت در گفتگو و آزمون چند گزينه اي طراحي شده
 )2ارائه كار عملي گروهي .بدين منظور كل دانشجويان به گروههاي  6يا  7نفره تقسيم شده و هر گروه موظف به ارائه مبحثي مرتبط با
درس كه قبال توسط استاد مربوطه تعيين شده است ،مي باشند .ارائه دانشجويان در قالب محتواهاي چندرسانه اي به صورت آفالين خواهد
بود.

شیوه ارزشیابی:
عنوان ارزشیابی

ردیف

نمره

1

شركت و حضور فعال در فضاهاي مشاركتي آفالين و جلسات آنالين

 2نمره

2

تكاليف و آزمونهاي حين دوره (كوئيز ،خودآزمونها و)...

 3نمره

3

تكليف مربوط به كار عملي

 3نمره

4

آزمون پايان ترم

 12نمره

سیاستها و قوانین دوره:
.1

دانشجو موظف است امكانات و شرايط الزم جهت استفاده از كالس به صورت آنالين و يا آفالين را فراهم آورد.

.2
.3

تأخير بيش از  15دقيقه ،غيبت و به ازاء  2جلسه تأخير حداكثر  15دقيقه ،يک غيبت محسوب مي شود.
حضور و غياب در جلسات آنالين از طريق مشاركت دانشجو در مباحث و در جلسات آفالين از طريق پاسخ به تكاليف ،شركت در
گفتگو يا آزمون صورت خواهد گرفت .در صورتي كه غيبت دانشجو در كالس بيش از  4/17ساعت جلسات باشد ،درس مربوطه
در صورت مجاز بودن يا نبودن غيبت ،به ترتيب حذف يا غيبت محسوب خواهد شد.
حداكثر فرصت انجام تكاليف  10روز است .به تكاليفي كه پس از زمان مقرر ارسال مي گردد ،نمره اي تعلق نمي گيرد.
كار عملي بايد طبق زمان مقرر و بر اساس اصولي كه خواسته شده انجام شود تا مشمول نمره گردد.
كالسهاي آنالين براي هر گروه به صورت جداگانه برگزار مي گردد.

.4
.5
.6
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چندرسانه اي
محتواي
چندرسانه اي
محتواي
چندرسانه اي
پاورپوينت

تكليف

دكتر جعفري

آنالین
آفالين
آفالين
آفالين

ادوبي كانكت

پاورپوينت

تكليف

دكتر جعفري

سامانه نويد
سامانه نويد
سامانه نويد

چندرسانه اي
چندرسانه اي
چندرسانه اي

خانم حسيني
خانم حسيني
دكتر جعفري
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99/7/20

ارتقاء سالمت كودك خردسال و خانواده

آفالين

سامانه نويد

چندرسانه اي

دكتر جعفري

رئوس مطالب

نحوه
ارائه
آفالين

امكانات مورد
نياز
سامانه نويد

آفالين

سامانه نويد

آفالين

سامانه نويد

آنالین

ادوبي كانكت

*

سالمت در دوره كودكي :تاريخچه ،ميزان مرگ و ابتال،
برنامه هاي مراقبت بهداشتي
پرستاري از كودكان :فلسفه مراقبت ،مراقبت خانواده
محور،غيرتروماتيک ،نقش پرستار
تاثير جامعه ،خانواده ،فرهنگ و مذهب بر سالمت
كودك ،بازي و صدمات
ارزيابي تكامل كودك ،تئوريهاي تكامل

فعاليت يادگيري

مدرس
دكتر جعفري
دكتر جعفري
دكتر جعفري
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پاورپوينت

تكليف

خانم حسيني
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99/7/27

مشكالت بهداشتي دوران نوپايي و خردسالي

آنالین

ادوبي كانكت

پاورپوينت

تكليف

خانم حسيني

آفالين

سامانه نويد

10

99/7/29

محتواي
چندرسانه اي

11

99/8/4

سامانه نويد

12

99/8/6

مشكالت بهداشتي سن مدرسه

آنالین

ادوبي كانكت

12

99/8/11

مشكالت بهداشتي سن مدرسه
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99/8/13

ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده و مشكالت بهداشتي
دوران نوجواني
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99/8/18
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99/8/20

بيماريهاي مسري و عفوني :مخملک ،آبله مرغان،
سرخجه ،رزوئوال ،اوريون ،ديفتري ،سرخک ،سياه سرفه،
فلج اطفال
آفالين
ارتقاء سالمت كودك سن مدرسه و خانواده

خانم حسيني

محتواي
چندرسانه اي
پاورپوينت

تكليف

خانم جونبخش

آنالین
آفالين

ادوبي كانكت

پاورپوينت

تكليف

خانم جونبخش

سامانه نويد

واحد عملی (ارائه دانشجویان)

آفالين

سامانه نويد

واحد عملی (ارائه دانشجویان)

آفالين

سامانه نويد
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آنالین

ادوبي كانكت

محتواي
چندرسانه اي
محتواي
چندرسانه اي
محتواي
چندرسانه اي
پاورپوينت
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99/8/27

واحد عملی (ارائه دانشجویان)

آنالین

ادوبي كانكت

پاورپوينت

4

خانم جونبخش

خانم جونبخش
گفتگو
گفتگو

خانم حسيني/
دكتر جعفري
خانم حسيني/
دكتر جعفري
دكتر جعفري
دكتر جعفري

