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 به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی 
 

 

 

ویژه به عمل   سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از   :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه    ی از سیستم تنفسی و ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصهمی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه  

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران    جهیزات و امكانات بخش هایتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،    6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم  

بخش های آی سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، دربدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی 

رین  رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تم  فونت و سالمت دانشجو، بر عبه دلیل نقش پرستار در کنترل   .تا در زمان مورد نیاز آنها را بكار گیرند

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتكنیكهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

 

 :شرح درس

 

 :هدف کلی

در   پاتوفيزيولوژيكي  تغييرات  اساس  بر  مدرسه  سن  كودكان  پاراكلينيكي  و  باليني  عاليم  شناخت  براي  دانشجو  سازي  توانمند 

دستيابي به حداكثر سطح   ارائه مراقبت و آموزش هاي مناسب به كودک و خانواده به منظور  بدن ومختلف    اختالالت سيستم هاي

بدين منظور به دانشجو كمك مي شود ضمن تلفيق آموخته هاي خود با آموخته هاي قبلي، مهارت هاي تفكر خالق را در   سالمت،

 .امر مراقبت از كودک و خانواده به كار گيرد

 

 :اهداف رفتاری

 : فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشنداز 

رشد و تكامل كودک در سن مدرسه را بداند و بتواند كودک را از نظر تكامل فيزيكي، شناختي، اجتماعي، اخالقي، معنوي و    -1

 جنسي بررسي نمايد. 

 با مشكالت كودكان سن مدرسه آشنا باشد و برنامه مراقبتي خانواده محور جهت رفع آنها تدوين و اجرا نمايد.   -2

 نيازهاي آموزشي كودكان سن مدرسه را شناخته و آموزشهاي الزم متناسب با سن كودک ارائه نمايد. -3

 گروه آموزشی 
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 خانواده قرار دهد. و معلمان ا در اختيار با آگاهي نسبت به مشكالت كودكان در سن مدرسه، آموزشهاي الزم ر -4

را شناسايي كرده و برنامه مراقبتي خانواده محور بر اساس فرايند پرستاري براي آنها طراحي   معلوليتهاي جسميكودكان داراي    -5

 و اجرا نمايد. 

د پرستاري براي آنها طراحي و اجرا  را شناسايي و برنامه مراقبتي خانواده محور بر اساس فراين  معلوليتهاي حسيكودكان داراي    -6

 نمايد.

را شناسايي و برنامه مراقبتي خانواده محور بر اساس فرايند پرستاري براي آنها طراحي و اجرا    معلوليتهاي ذهنيكودكان داراي    -7

 نمايد.

 

 :شیوه کارآموزی

ابعاد مختلف سالمتی در آنها، شناسایی نیازهای  حضور در مدارس ابتدایی شهر اصفهان به پیشنهاد آموزش و پرورش و بررسی  

 آموزشی مرتبط با سالمت در دانش آموزان، خانواده آنها و معلمان و ارائه این آموزشها به تمام یا برخی از این گروهها 

نحوه  کودکان،  این  ویژگیهای  با  آشنایی  حسی،  و  ذهنی  جسمی،  معلولیتهای  دارای  کودکان  آموزشی  مراکز  در  حضور 

 توانمندسازی و به خودکفایی رساندن آنها و نیز آشنایی با مشكالت خانواده این گروه از کودکان 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 نمره  4                 شرکت فعال و منظم در کارآموزی                                 

 نمره  4                  ارائه گزارشهای کتبی مربوط به حضور در مراکز مختلف      

 نمره  12                  انجام فعالیتهای آموزشی در مدارس ابتدایی                  

 نمره  20مجموع                                                                                

  

 :سیاستها و قوانین دوره

 حرفه ای را رعایت نمایند. و اخالق دانشجویان موظفند تمام قوانین مربوط به پوشش  .1

 نحوه برخورد با غیبت غیرمجاز طبق قوانین خواهد بود. .2

 یك روزغیبت مجاز، یك روز کارآموزی جبرانی خواهد داشت. .3
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 مدارس ابتدایی  اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با محیط مدرسه، معلمان و دانش آموزان و استخراج نیازهای آموزشی آنان روز اول 

 کودکان سن مدرسهبررسی و پایش سالمت جسمی  روز دوم

 ارائه برنامه آموزشی برای دانش آموزان  روز سوم

 ارائه برنامه آموزشی برای دانش آموزان  روز  چهارم

 ارائه برنامه آموزشی اعالم نیاز شده برای معلمان  روز پنجم 

 ارائه برنامه آموزشی برای خانواده کودکان ششمروز  

 اهداف رفتاری   تا

 

 مدارس کودکان استثنایی  انتظار دراهداف رفتاری مورد  

 اهداف رفتاری  تاریخ

 آشنایی با کودکان نابینا، نحوه آموزش و به خودکفایی رساندن آنها  روز اول 

 آشنایی با کودکان ناشنوا، نحوه آموزش و رساندن آنها به استقالل روز دوم

 آشنایی با نحوه آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی روز سوم

چهارمروز     آشنایی با نحوه بازپروری کودکان دارای معلولیت جسمی 

 خ اهداف رفتاری 

 

 

 


