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 مقدمه: 

کارآموزی دوره  این  و  فراگیری  ،طی  تکامل  و  رشد  به  فرآیند  با محل  خانواده   و   کودک   نیازهای   توجه  اشنایی  و  و  نگهداری  های 

ی سنی انها  پرداخته میشود. عالوه بر  شناسایی مشکالت و  مسایل مرتبط با تکامل آنها با توجه رده منظور  بهپرورش کودکان سالم 

عالیم بالینی،  فرصت فراگیری    ،خانواده محور و فرآیند پرستاری مراقبت  چوب  چهار  در  خانواده   و   کودک   سالمت   ارتقاء  جهت  این

تا   ، برای دانشجویان فراهم می گردد  بیماری های کودکان،در موقعیتهای مختلف و مراقبتهای پرستاری روشهای تشخیصی و درمانی 

بر حسب  و  آنها  نیازهالی  تعیین  با  و  بررسی  را  کودکان  وضعیت  مساله  و حل  تفکر خالق  مهارتهای  از  استفاده  با  بتواند  دانشجو 

   لویت جهت برطرف نمودن آنها از کودک و خانواده مراقبت کند.او
 
 دف کلی:ه

 

 سالمت ارتقاء جهت  الزم مداخالت انجام منظور به خانواده و  کودک زهای آشنایی دانشجویان با فرآیند رشد و تکامل و نیا

  از مراقبت اخالقی و  قانونی هایخانواده محور و فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه  مراقبت چوب چهار در خانواده و کودک

 کودک
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 با کودک متناسب با سن و با خانواده وی ارتباط صحیح برقرار کند- 1

 تکامل و بازی های مربوط به هر مرحله از رشد و تکامل را بداند و بررسی کند. مراحل مختلف رشد و - 2

 گروه آموزشی کودکان و نوزادان
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 حوادث و ...( -ویژگی های تکاملی مرتبط با هر رده ی سنی را بداند)نوع بازی ها-3

 ویژگی های یک مهد کودک استاندارد را بداند.  -4

 نیازهای کودک را براساس رشد و تکامل بشناسد و تأمین کند و در مورد رفع آنها به والدین و کودک آموزش دهد. - 5

 نیازهای بهداشتی کودک را بررسی کند و به والدین آموزش دهد. - 6

 موارد ایمنی در پیشگیری از حوادث کودکان  به والدین آموزش دهد.  -7

 لدین را در نتیجه بستری شدن بشناسد و سعی در کاهش آن نماید. حاالت روحی روانی کودک و وا- 8

نیازهای آموزشی کودک و خانواده را در مورد سیر بیماری و اقامت در بیمارستان و روش های درمانی، مراقبتی کودک بررسی  - 9

 کند و به آنان آموزش دهد. 

را جهت پیشگیری از   الزمیاری او تشخیص داده و اقدامات وشخطرات بالقوه موجود در محیط کودک را متناسب با تکامل و ه- 10

 آن انجام دهد و نکات ایمنی را رعایت کند. 

 حیاتی شیرخوار و کودک را اندازه گیری و ثبت کند.  عالیم - 11

 حیاتی را انجام دهد. عالیمجهت رفع تغییرات در  الزماقدامات - 12

 نشان دهد.  بر روی موالژ روش گذاشتن لوله معده و تغذیه کودک از طریق گاواژ را به طور عملی- 13

 نشان دهد. یا کودک    بر روی موالژ را به طور عملی کنترل قند خون کودک روش گذاشتن  -14

جلدی و   تزریق عضالنی، زیرجلدی، داخلروش دارو دادن در شیرخواران و کودکان بیمار را به صورت خوراکی، قطره، شیـاف ، -15

 داخل وریدی را به دقت و به طور صحیح انجام دهد. 

 . بداند  اطفال داخلی بخشهای در را دارویی الزم اطالعات– 16

 انجام دهد و ثبت کند.  10rightدستورات دارویی را با دقت و به طور صحیح برطبق سیستم - 17

 اقدامات الزم را جهت پیشگیری از عوارض داروها انجام دهد. - 18

 اجزای اصلی مایعات الزم برای مایع درمانی را بیان کند.  - 19

%و تنظیم قطرات باکستر، میکروست و   10%و  5/7طرز تهیه و محاسبه باکسترهای موردمصرف در بخش )، باکستر قندی  - 20

 انفوزیون پمپ را نشان دهد. 

 
 

 : (، ملزومات مورد نیاز تدریس بالینیها و رویکردهای آموزش بالینی شیوه تدریس)روش  
ارایه راند درون گروهی و کنفرانسهای   حضور در مهدکودک ها،آموزش شبیه سازی شده با استفاده از موالژ ، آموزش بر بالین،  

 فردی

 

 فعالیتهای فراگیران: 

 کارآموزی شرکت مداوم و بدون تاخیر در  -1

 داشتن مطالعه الزم و آگاهی دقیق در مورد تئوری های رشد و تکامل، ویژگی های کودک در گروههای سنی مختلف -2

  و درصورت لزوم پرسنل آموزشی به والدین شرکت فعال در مداخالت -2

 شرکت فعال در مداخالت درمانی و مراقبتی از کودک در بخشهای بستری  -4

 آزمایشات و دستورات دارویی الزم و آگاهی دقیق در مورد بیماری،داشتن مطالعه -3

 وی بر بالین  کودکارایه روزانه شرح حال -4

 ارایه کنفرانس بالینی با تاکید بر فرایند پرستاری-5



 در صورت صالحدید استاد تهیه جزوه آموزشی و دادن آموزشهای الزم به مادر -6

 براسا فرایند پرستاری که تحت مراقبت دانشجو بوده کودکی ارایه طرح مراقبتی برای-7

 ارایه تکالیف مشخص شده توسط مربی  -8

 رعایت موارد مربوط به الگ بوک و ثبت به موقع آن-9

 

 :)فرم ارزشیابی( نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی 

 محاسبه خواهد شد نمره بر اساس نمره بندی الگ بوک  :)مطابق با الگ بوک( عمومی

 نمره بر اساس نمره بندی الگ بوک محاسبه خواهد شد  :)مطابق با الگ بوک(اختصاصی

 

 سیاستها و قوانین دوره:
 (. شود می محسوب غیبت آنروز 7:30 ساعت بعداز بخش به ورود تاخیر درصورت)کارآموزی محل  موقع به ترک و حضور- 1

 استاد طرف از محوله امور انجام و بخش   راندهای در فعال شرکت- 2

 . باشد   می  20 از ارزشیابی نمره- 3

 استاد به کارآموزی روز آخرین در حداکثر کارآموزی طول در محوله تکالیف کلیه  و باشد   می درس استاد نظر با  تکالیف تعین- 4

 . شود تحویل مربوطه

 محسوب غیبت  و حذف مربوطه درس شود کارآموزی ساعات دهم یک از بیش کارآموزی طول در دانشجو غیبت که درصورتی- 5

 . شد خواهد

 در انضباطی تخلف صورت در  و  نمایند خودداری بخش در موبایل نمودن استفاده  و پرستاری ایستگاه در تجمع از دانشجویان- 6

 . شد  خواهد  حذف مربوطه واحد بخش

  دو غیرمجاز غیبت و روز یک مجاز غیبت شود، کارآموزی  ساعات  یکدهم از کمثر کارآموزی طول در دانشجو غیبت که درصورتی- 7

 . شد خواهد کسر  کل نمره از تا سقف دو نمره هرروز ازای به آن جبران عدم صورت ودر داشت خواهد جبرانی کارآموزی روز

 . است بیمارستان  در کودکان  بخش تخصصی و  عمومی موارد براساس وBook Log  براساس نمره کسب:  ارزشیابی- 8

 -دانشجویان جهت تآال زینت و آرایش از استفاده  عدم و  دانشکده ضوابط طبق کامل  یونیفرم رعایت- 9

 کارت شناسایی دانشجویی در زمان های حضور در کاراموزی ها حتما به گرده یا لباس دانشجویان آویخته شده باشد. -10

 خودداری شود.از بغل و تماس نزدیک با کودکان جدا  -11
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Online Data Bases:  

 پراتیک  اهداف رفتاری مورد انتظار در بخش

 اهداف رفتاری  تاریخ 

 .دهد  را شرح نقش پرستار کودکان در برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده-1 روز اول 

 .به کار گیردنحوه برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده را -2

 پروسیجر کنترل عالیم حیاتی در کودکان را به صورت صحیح بر روی موالاژ انجام دهد. -3

 پروسیجر کنترل قند خون در کودکان را به صورت صحیح بر روی موالاژ انجام دهد.  -4

 دهد  نشانموالژ    بر روی عملی طور به را گاواژ طریق از کودک تغذیه و معده  لوله گذاشتن روش -5

را به  میکروست باکستر، قطرات تنظیم و% 10 و% 5/7  قندی باکستر)پطرز تهیه سرم با غلظت های مختلف در کودکان-6

 . نشان دهدصورت صحیح را 

 انجام دهد  بر روی موالژ نحوه آماده سازی و تزریق دارو  در کودکان را به صورت صحیح-7

 کودکان   اهداف رفتاری مورد انتظار در بخش

 اهداف رفتاری  تاریخ 

 .دهد شرح زندگی مختلف ایھاصول کلی رشد و تکامل را در دوره -1 روز دوم

 را بیان نماید  )جنسی –شناختی  –اجتماعی  اخالقی روانی –فیزیولوژیک (رشد و تکاملمختلف  ایه حیطه-2

 دهد بازی و نقش آن بر تکامل کودکان را شرح -3

 دهد. توضیح تفکیک  به را کودک از مراقبت امر در را فرهنگ و مذهبنقش -4

یک   -. دهد آموزش کودک و  والدین به آنها  رفع مورد در و  کند تأمین و  بشناسد تکامل   و رشد براساس را کودک نیازهای  -5

 قابل بهبود در بهداشت و سالمتی کودک به استاد ارایه دهد. مورد گزارش نکات 6

 تفاوتهای کودک بستری و کودک سالم را افتراق دهد.  -1 روز سوم 

 موارد ایمنی در پیشگیری از حوادث در کودکان را توضیح دهد.   -2

 . نماید بررسی بیماری نوع و  سن با متناسب را کودک و اختالالت مربوط به آن در ای تغذیه نیازهای --3

 به کار گیرد. فر آیند پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده را -4

  بررسی کودک  مراقبتی درمانی،  های روش و بیمارستان در اقامت و بیماری سیر مورد در را خانواده و کودک  آموزشی نیازهای-5

 . دهد  آموزش آنان به و  کند

  از پیشگیری جهت را الزم اقدامات و داده تشخیص او هوشیاری و  تکامل با متناسب را کودک محیط در موجود بالقوه خطرات-6

 . کند رعایت را ایمنی نکات  و دهد  انجام آن

 اقدامات الزم جهت نیل به اهداف رفتاری جلسات قبل را به کار ببرد-1 روز  چهارم

 ارتباط مناسب و درمانی با کودک و خانواده برقرار می کند.  -2

 . کند ثبت و گیری  اندازه را کودک  حیاتی عالیم -3



 . دهد انجام را حیاتی  عالیم در تغییرات رفع جهت الزم اقدامات-4

 رشد و تکامل کودک و معاینه فیزیکی را انجام می دهد.  -5

 . دهد انجام صحیح طور به و دقت  به را اساس کاردکس بر  را کودکان در های سرم تراپی  روش-6

 . بداند اطفال بخشهای  در را سرم تراپی  اطالعات الزم-7

 . کند ثبت و  دهد انجام 10right سیستم برطبق صحیح طور به و  دقت با را سرم تراپی دستورات-8

 

 .ببرداقدامات الزم جهت نیل به اهداف رفتاری جلسات قبل را به کار -1 روز پنجم

  و  جلدی داخل زیرجلدی، ی، الن عض تزریق ،  شیـاف قطره،  خوراکی، صورت به را بیمار  کودکان و شیرخواران در دادن دارو روش-2

 . دهد انجام صحیح طور به و  دقت به را وریدی داخل

 . بداند اطفال داخلی بخشهای در را دارویی اطالعات الزم–3

 . کند  ثبت و دهد  انجام 10right سیستم برطبق صحیح طور به و  دقت با را دارویی دستورات-4

 . دهد انجام داروها عوارض از پیشگیری جهت را الزم اقدامات-5

 . نماید  رسترنیت صحیح طور به نیاز صورت در را شیرخوار و  کودک -6

،بیماری های اعصاب، بیماری های تنفسی، بیماری های  بیماری های غدد ،   وریدی، داخل تغذیه به مربوط های مراقبت-6

 . دهد  انجام صحیح طور به و دقت به موجود در بخش های مربوطه را، بیماران تحت عمل جراحی کلیوی و گوارشی 

 مهد کودک ها اهداف رفتاری مورد انتظار در 

 اهداف رفتاری  تاریخ 

 اجتماعی، اخالقی ، شناختی و جنسی را شرح دهد. تئوری های مرتبط با رشد و تکامل -1 اول روز 

 شرایط و ویژگی های یک مهد کودک استاندارد را بداند. -2

 اصول ارتباط با رده های مختلف سنی در کودکان را بداند.  -3

 بازی های مناسب با سنین مختلف کودکان را بداند و از آنها برای ارتباط یا شناسایی مشکالت استفاه کند. -3

 نیاز های تغذیه ایی کودکان در سنین مختلف را بداند.  -4

 ارایه گزارش به صورت بحث و کنفرانس گروهی با  استاد و دیگر دانشجویان انجام گیرد.-5

دومروز   . اسبه صورت کاربردی استفاده نمایداز نظریه های رشد و تکامل  -1 

 موثر با سنین مختلف ارتقائ یابد. در جلب اعتماد و برقراری ارتباط دانشجو توانمدی -2

 .  و رعایت کند موارد ایمنی در پیشگیری از حوادث در کودکان را توضیح دهد -3

بررسی های مرتبط با رشد و تکامل استفاده   سنجش رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف به منظوریی هااز پرسشنامه-4

 کند. 

 گروهی با  استاد و دیگر دانشجویان انجام گیرد.ارایه گزارش به صورت بحث و کنفرانس -5



سوم روز  ادامه روند روز های قبل انجام شود.-1 

 .بحث و جمع بندی گروهی صورت گیرد-2

 


