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 ميزان به توجه با كه بوده مربوطه پرستاری و  كودكان بيماریهای  فصل سر در شده ليست دروس  كليه شامل  تدریس  مورد مباحث

 درسه  پيشگيری و  خانواده به آموزش در آنها نقش گرفتن نظر در  با  و پرستاری یاندانشجو دانش افزایش جهت آنها عوارض و شيوع
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: کلی  هدف  

  خانواده و  بيمار كودكان به پرستاری خدمات ارائه جهت آمادگی منظور به كودكی  دوران شایع بيماریهای با دانشجویان نمودن آشنا

.  باشد می  آنها  
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 .دهند آموزش

  توضيح  مرجع  مطابق  را   منزل  در  مراقبت  و  ترخيص  پذیرش،  تا  بستری  از  قبل   آمادگی   بستری،  كودك  از  پرستاری  مراقبت -6

 . كند فهرست  را والدین آموزشی نيازهای   و داده

 . دهند آموزش والدین به و داده شرح مرجع  مطابق را درد از مراقبت و بررسی -7

 . دهند توضيح مرجع كتب با   مطابق را تكامل با متناسب درمانی  و تشخيصی اقدامات هتج كودك  كردنآماده -8

 . كنند بيان را مختلف سنين در محيطی خطرات و  غفلت  مقابل در  كودك ایمنی به مربوط مداخالت -9

 . دهند حشر مرجع كتب مطابق  را ایروده دفع به مربوط هایروش و( … و گاستروستومی گاواژ، )  تغذیه مختلف هایروش -10

  ارتقای   كودكان،  از  مراقبت  و  توانبخشی  و  پيشگيری  های  جنبه  بر  تأكيد  با  را   كودك  معلوليت  یا  مزمن  بيماری  از  هاییجنبه  -11

  و   دهند   شرح  مرجع  كتب  مطابق  را  معلوليت  یا   و   مزمن  بيماری  به  مبتال  كودك   انطباق  به  كمک  و  طبيعی  تكامل   و  رشد

 . كنند  بيان را حمایتی هایسيستم و  كودك موقعيت قبول  خانواده، سازگاری ایی توان بررسی به مربوط پرستاری  اقدامات

  را  ناشنوایی  و  نابينایی  ذهنی،  ماندگی عقب  به  مبتال  كودكان  پرستاری  مراقبت  و  حسی،  و   شناختی  اختالالت  كلی  مفاهيم -12

 . نمایند توصيف رفرنس  مطابق

 . دهند توضيح را  ستفراغا و اسهال الكتروليت، و آب  اختالالت در پرستاری مراقبت -13

 . دهند توضيح مرجع مطابق را آن پرستاری مراقبت و  كودكان ادراری دستگاه  شایع اختالالت -14

 . دهند شرح مرجع كتب مطابق را آن پرستاری مراقبت و  كودكان  شایع تنفسی هایبيماری -15

 . دهند توضيح را آن به مربوط امات اقد و كودكان، ریوی  قلبی احيای و خارجی جسم آسپيراسيون بویژه  كودكان هایفوریت -16

 . كنند بيان را آن پرستاری  مراقبت و كودكان گوارشی سيستم شایع اختالالت -17

 . دهند شرح آن پرستاری هایمراقبت  با همراه را قلب مادرزادی هایبيماری  و كودكان در  شایع عروقی   -قلبی  هایبيماری -18

 .دهند توضيح را آن پرستاری مراقبت و كودكان خون شایع اختالالت -19

 .كنند  بيان را مغزی فلج  و تشنج شامل كودكان عصبی سيستم اختالالت از برخی در پرستاری مراقبت -20

  مرجع   مطابق  را  احتضار  حال  در  كودك  و  خانواده  هایمراقبت  و  مرگ،  به  مشرف  كودك  خـانوادة  و  كودك  العمل  عكس -21

 . دهند توضيح
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 دانشجو   ارزشیابی  نحوه

اعالم نمود بر اساس صالحدید نکته:  سواالت امتحانی از درسنامه است.  ولی چنانچه استادی  منبع مشخصی را  

  .استاد در تکالیف اعمال شود  

 

می گروه تقسیم    4   دانشجویان هر کالس بهنحوه ارزشیابی براساس جدول زیر است. برای تکلیف کار گروهی،  

( یک کلیپ نم نباتی و خانم جونبخش خانم دکتر همتی و دکتر  -د ) خانم دکتر جعفریتیبا هماهنگی اسا شوند و  

) آموزشی تهیه و به استاد تحویل دهند. دانشجویان جهت تهیه کلیپ و موضوع ان با استاد درس هماهنگ شوند  

تکالیف محوله به طور گروهی توسط سر  ( و  ائه کلیپ در کالس  استالزم به ذکر است نیمی از نمره مربوط به  ار

تكليف ارسال   ، در جلسه مشخص شده  شده    تعييناساتيد  برای    به طور كلی هر گروه    گروه  در سامانه  بارگذاری شود.  

نمره كار گروهی  ت.   د. به تكاليف فردی و تكاليفی كه پس از زمان تعيين شده ثبت شود ، نمره ای تعلق نخواهد گرفنمی كن

 به همه افراد یكسان داده می شود بنابراین كليه افراد در تهيه فيلم آموزشی  مشاركت فعال داشته باشند  

)    استاد تا حداكثر یک نمره به درس انان در پایان ترم    صالحدید  ** دانشجویانی كه در كالس مشاركت فعال داشته باشند با  

 اضافه خواهد شد. ج(تا سه روز بعد از اعالم نتای

 

  نمره فعاليت  ردیف

 2   گروهی تكاليف انجام 1

 9 ترم ميان امتحان 2

 9  ترم امتحان 4

 20 نمره جمع 5
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 گروه مربوطه استاد مربوطه مبحث جلسات 
و   كام  شكاف  به  مبتال  نوزاد 

 لب 

 1گروه  دكتر نم نباتی

 2گروه  خانم جونبخش  اختالالت تنفسی

 3گروه دكتر جعفری   مراقبت تسكينی

 4گروه  دكتر همتی 1اختالالت خون 

   

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 1جدول زمان بندی ارائه برنامه درس کد  

 18-16 ها و چهارشنبه 16 -14 ه ها یکشنبزمان:توجه :  

ماژول جلسات  نوع جلسه عنوان جلسه  تاریخ  ردیف 

 آفالین 

 مدرس   گروه

1 20/6/1401 

 یكشنبه

 14-16 

 تمراقبــ اهميــت بــر مـروری

  خطـر  در  نوزادان  از  پرستاری

ــراه و ــا هم ــای  ب  ناهنجاریه

 عصبی  دستگاه  نوزادی  شایع

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

نم    دکتر 

 نباتی

2 

23 /6 /1401 

ــنبه   چهارشــ

16-18 

مراقبــــت از نــــوزادان بــــا 

دستگاه   عیشاناهنجاری های  

شـكاف كـام   ینـوزادگوارش  

ــب ــرز  _ ول ــتوليوف یآت  س

ــر ــا یم ــته-یون ــد بس  -مقع

 اتيکافراگمید  یهرن 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 گروه یک  

اجرای برنامه    

آموزشی  نوزاد 

مبتال به شكاف  

 لب و كام 

نم   دکتر 

 نباتی

3 27 /6 /1401 

 یكشنبه

 14-16 

 

تعریف و نقش پرستار در  
مراقبت خانواده محور  

ر از  خانواده محومراقبت 
 بستری كودك 

آمادگی جهت تشخيص و  
 و پروسيجرها   روشهای درمان

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 

4 30 /6 /1401 

 

چهارشنبه 

16-18 

 بـا  الكتروليت  و  آب  اختالالت

 در هـاآن اخـتالف بـر تأكيـد

 مراقبت.بزرگساالن  با  كودكان

 و  آب  اخـتالالت  در  پرستاری

 الكتروليت

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 

      تعطيل  1401/ 7/ 3 

5 6/7/1401 

ــنبه  چهارشـــ

16-18 

مراقبت از نوزادان با  
دستگاه  ی های ناهنجار
 ی نوزاد تناسلی  -ادراری 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم حسینی   

6 

10 /7 /1401 

  نوزاد از  مراقبت  و  درمان
  تشنج آسيفكسی،  به  مبتال

  آنتروكوليت  نوزادی، 
 نوزادی  زردی -نكروزان

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

نم    دکتر 

 نباتی



 

 

 
 
 
 
 

      تعطيل 1401/ 7/ 13 

7 

17 /7 /1401 

مروری بر عكس العمل كودك و 

مراقبت های خــانواده و كــودك 

.مراقبـــت و  حتضـــاردر حـــال ا

 تسكينی

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر جعفری  3گروه 

8 

20 /7 /1401 

مراقبت از كـودك مبـتال بـه 

ــتگاه ادراری ــتالالت دس  -اخ

 عفونت هـای ادراریتناسلی :

بـه حالـب، ، مثانـه  ریفالكس 

 سندرم نفروتيک.

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 

9 

24 /7 /1401 

بررسی درد در گروههــای ســنی 
 مختلف و راههای كنترل آن

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر جعفری  

10 

27 /7 /1401 

بررسـی  و  بيولـوژیكی  تكامل 

ــا  ــودك ب ــتگاه ادراری ك دس

تأكيــد بـــر اخـــتالف آن در 

كودكان با بزرگساالن، تومـور 

 تیگلومرونفر،  ویلمز

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 

11 

1 /8 /1401 

ــل  ــون: تكامـ ــتالالت خـ اخـ
بيولوژیكی و بررسی با تأكيـد 
ــان و  ــتالف كودكـ ــر اخـ بـ
ــونی  ــم خـ ــاالن، كـ بزرگسـ

 تاالسمی،  فقرآهن

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی   گروه چهار 

12 

4 /8 /1401 

مراقبت از كـودك مبـتال بـه 
ــون:  ــتالالت خ ــوفيلیاخ  هم

 سرطان خون

 

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر همتی   

 
 امتحان ميان ترم   1401/ 8

نم      دکتر  

 نباتی 

13 

8 /8 /1401 

-  یجسم خارج  ونيراسيآسپ

 احيای قلبی ریوی كودكان

 ☒ حضوری

 ☐ ینآنال

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 اقای کلهر  



 

 

 
 
 
 
 

14 

11 /8 /1401 

مراقبت از كـودك مبـتال بـه 

فنيـــل )متابوليک اختاللـــت 

ــاالكتوزمی ــون اوری، گـ  كتـ

 دیابت

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکترهمتی   

15 

15 /8 /1401 

بررسـی  و  بيولـوژیكی  تكامل 

 كدستگاه گردش خون كـود

و ناهنجاری هـای مـادرزادی 

 قلب

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 اقای کلهر  

16 

18 /8 /1401 

ــب،  ــانی قلـ ــایی احتقـ نارسـ

ــندرم  ــمی، ســـ هيپوكســـ

 كاوازاكی.

 ☒ حضوری

 ☐  آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 اقای کلهر  

17 

22 /8 /1401 

بررسـی  و  بيولـوژیكی  تكامل 

ه تنفســی كــودك بــا دســتگا

تأكيــد بـــر اخـــتالف آن در 

بزرگساالن با  آسـم ،2كودكان 

 و پنومونی

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 

18 

25 /8 /1401 

 2اختالالت سيستم تنفسی 

 فيبروز كيستيک و كروپ

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   2گروه 

 جونبخش 

19 

29 /8 /1401 

 بررسـی  و  بيولـوژیكی  تكامل

 بــا كــودك گــوارش دســتگاه

 در آن اخـــتالف بـــر تأكيــد

ــان ــا كودكـ ــاالن، بـ  بزرگسـ

 بـه  مبـتال  كـودك  از  مراقبت

 اســهال، گوارشــی اخــتالالت

ــتفراغ،  ریفالكــــــس اســــ

ــتروازوفاژ، ــندرم گاس  روده س

 پذیر  تحریک

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی  خانم  
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2 /9 /1401 

 مبتال  كودك  از  مراقبت  ادامه

ــه ــتالالت بـ ــی اخـ  گوارشـ

 انواژیناسـيون،  ،  هيرشپرونگ

ــی ــور، تنگـ ــلياك پيلـ  ، سـ

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی خانم   



 

 

 
 
 
 
 

   حاد  آپاندیست
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6 /9 /1401 

بررسـی  و  بيولـوژیكی  تكامل 
ــا  دســتگاه عصــبی كــودك ب

يــد بـــر اخـــتالف آن در تأك
، 1كودكــان بــا بزرگســاالن

اختالالت تشنج در كودكـان، 
 تشنج ناشی از تب

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم  

 جونبخش 
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9 /9 /1401 

اخــتالالت  سيســتم عصــبی 
مراقبت از كودك مبتال بـه 2

 مننژیت و فلج مغزی

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐زمون آ

 ☐گفتگو 

 خانم  

 جونبخش 
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13 /9 /1401 

مراقبت خانواده محور از كــودك 

مبـــتال بـــه بيمـــاری مـــزمن و 

 معلوليت

 

 

 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم   

 جونبخش 
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16 /9 /1401 

ــی:  ــناختی و حس ــتالالت ش اخ

مفاهيم كلی اختالالت شــناختی 

اون و مراقبت پرستاری سندرم د

ذهنــی) مانــدگی  عقب  (، MRو 

ناشنوایی، نابينایی بــا تأكيــد بــر 

های پيشــــــگيری و جنبــــــه

 توانبخشی و مراقبت از كودكان

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین

 ☒آفالین  

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی خانم   
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 امتحان پایان ترم  1401/ 10

خانم     

 جونبخش 

 


