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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

مشكالت قبل از تولد )از زمان تشكيل نطفه( حين زايمان و يا بعد از از آنجائي كه كودكان قشر آسيب پذير جامعه هستند و  

آشنايي با مسائل كودكان و كودكان استثنايي    ، تولد مي تواند زمينه ساز بيماريهاي دراز مدت و ناتوان كننده در كودكان گردد

است. مامايي ضروري  دانشجويان  معلوليت    براي  داراي  كودكان  با  دانشجويان  اين درس  به  در  مبتال  نياز  و  ذهني  و  جسمي 

 ناهنجاريهاي جسمي و رواني آشنا خواهند شد. 

 

 اهداف کلی: 

 سالگي  12سنين مختلف از يكسالگي تا پايان   كودكان در آشنايي با بيماري هاي كودكان و اصول مراقبت از -1

 شناخت عوامل مؤثر در رسيدن كودكان به حداكثر سالمت و سطح تكامل  -2

 كودكان استثنايي و اقدامات توانبخشي ل  ئآشنايي با مسا -3

 

 اهداف رفتاری: 

 دانشجو پس از پایان درس قادر است:
 

 حیطه شناختی  

 با كودک استثنايي و مسائل مربوط به آنها آشنا شده و در مورد آن توضيح دهد.  .1

 گروه آموزشی پرستاری کودکان و نوزادان

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 515531 شماره درس:                  ل كودكان استثناييئبيماري هاي كودكان و مساعنوان  درس: 

                           نيازمند مراقبت ويژه نوزادان شناخت :پیش نیاز دروس                                واحد نظري  5/1: واحدنوع و تعداد 
   1401-1402نيمسال اول  نیمسال تحصیلی:                   ارشد ماماييكارشناسي  3ترم  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  :کالس مکان                              10تا  8روزهاي سه شنبه ساعت  :کالس زمان

 16الي  14دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                                           دكتر سهيال جعفري: مسئول درس

  32797507: شماره تماس 

    :m_jafari@nm.mui.ac.ir Email                         
 

 و يکي از اساتيد گروه گفتاردرماني دانشکده توانبخشي خانم دكتر نم نباتي، خانم دكتر همتي، خانم دكتر جعفرياساتید درس: 
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 تشريح نمايد. كودكان معلول جسمي و جنبه هاي توانبخشي آنها را بشناسد و در غالب مثال  .2

 علل معلوليتهاي بدني، نحوه باز پروريهاي حسي و حركتي افراد معلول بدني را شرح دهد.  .3

 كودكان معلول ذهني و جنبه هاي توانبخشي آنها را بشناسد و در غالب مثال تشريح نمايد.  .4

 را شرح دهد. و فرايند مراقبت در كودكان استثنايي سندرم جدايي در سنين مختلف  .5

 را شرح دهد. و ناشنوا كودكان و دانش آموزان نابينا  مسائل خاص  .6

 اختالالت گفتاري و جنبه هاي توانبخشي در آن را تشريح نمايد.   .7

 ضرورت تشخيص و شناسايي كودكان تيز هوش را بيان كند. و   هوش و كودک تيز هوش را تعريف كند .8

 مبتال به اوتيسم و اختالل نافرماني را بشناسد و توضيح دهد. كودک  .9

 ا بيماريهاي عصبي، عفوني و ناهنجاريهاي شايع در كودكان آشنا شده و عالئم، درمان و مراقبت آنها را توضيح دهد. ب .10

 حیطه عاطفی 

 ويژگيهاي كودک استثنايي در دوره هاي مختلف رشد و تكامل توجه كرده و اهميت آنها را بداند.   به تفاوت .1

 رزش قائل شده و مصمم به كاربردي ساختن آنها باشد. براي آموخته هاي خود در خصوص كودک استثنايي، ا .2

 براي ويژگيهاي كودک استثنايي و رفتارهاي وي مثالهاي عيني در قالب داستان يا فيلم نمايشي، ارائه نمايد.  .3

  نشيو ب ديمختلف و خانواده آنها را درک نما  ي ها يها و ناتوان يماريو مشكالت كودكان مبتال به ب طيبتوانند شرا .4

 . د يآنها كسب نما يعالمانه نسبت به مشكالت و توانمند يتمراقب

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  

در جلسات حضوري: سخنراني تعاملي، بحث در گروههاي كوچک، يادگيري همتامحور، ايفاي نقش، يادگيري مبتني 

 بر حل مسأله، يادگيري مبتني بر سناريو 

 كالس وارونه، يادگيري مبتني بر سناريوي متنيسخنراني تعاملي،  در جلسات آنالين: 

 در جلسات آفالين: سخنراني، يادگيري مبتني بر مباحثه در قسمت گفتگوي سامانه نويد 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 پروژكتور(متناسب با شيوه تدريس )نرم افزار آفيس، نرم افزار توليد مولتي مديا، 

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 در جلسات حضوری:

 حضور به موقع و فعال در كالس درس 

 ارائه سمينار كالسي به همراه دو مقاله مرتبط

 در جلسات آنالین: 
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 حضور در روم با ميكروفن و دوربين روشن

 مشاركت فعال در كالس 

 سي به همراه دو مقاله مرتبطكال وبينارارائه 

 

 در جلسات آفالین: 

 شركت در بحثهاي گروهي مرتبط با موضوع درس در قسمت گفتگوي سامانه نويد 

 انجام تكاليف در نظر گرفته شده در سامانه نويد 

 

 )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  قوانین و مقررات کالس 

 در جلسات حضوری:

 نداشتن تأخير و غيبت غيرموجه 

 عدم استفاده از موبايل  

 در جلسات آنالین: 

 نداشتن تأخير و غيبت غيرموجه 

 در جلسات آفالین: 

 بارگزاري به موقع تكاليف و يا انجام گفتگو در سامانه نويد  

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 

نمره از  فعالیت ردیف 
20 

 نمره 1 شركت و حضور فعال در كالس يا جلسات آنالين 1

 نمره 2 ها و...(هاي حين دوره )كوئيز، خودآزمونو آزمون تكاليف 2

 نمره 3 به همراه يک مقاله  ارائه سمينار كالسي  3

 نمره 14 آزمون پايان ترم  4

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:  منابع

 
1- Behrman, Kliggman, Jenson “Nelson Textbook of pediatrics” last edition, W.B. 

Saunders Com. 

2- Wong’s nursing care of infants and children, last edition, Mosby. 

 

 رشد و تكامل انسان. آرزومانيانس سوفيا، آخرين چاپ -3
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 كودكان معلول ذهني. داور منش ، عباس. آخرين چاپ -4

 تيزهوش. شوون رمي. آخرين چاپ سرآمدها: كودكان   -5

 آخرين چاپ . مقدمه اي بر روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنائي. دكتر غالمعلي افروز -6

 

 سایر منابع: 

 
1) Bob Gates. Care Planning and Delivery in Intellectual Disability nursing. Last edition 

2) Klein, B. S. Raising gifted kids: everything you need to know to help your exceptional 

child thrive. New York, AMACOM, American Management Association. Last edition.   

3) Robinson, W. and R. J. Campbell. Effective teaching in gifted education: using a 

whole school approach. Abingdon, New York, Routledge. Last edition.   

 بهداشت خانواده كودكان عقب مانده ذهني .ملک پور مختار . آخرين چاپ (4

بر آموزشهاي ويژه  ترجمه مجتبي جواديان، انتشارات    مه ايقدمدانيل بي هاالهان، جيمز اف. كافمن، كودكان استثنائي   (5

 آخرين چاپ -فجر

 آخرين چاپ ر. مترجم فرهاد ماه . روشها و راهبردها در تعليم و تربيت كودكان استثنايي ،لورناچان ،يتركهپ  (6

    آخرين چاپ دكتر فرخنده مفيدي. آموزش خانواده . راهنماي عملي وا لدين و مربيان كودكان استثنائي.  (7
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 جدول زمان بندی کالس 

  شماره درس:             استثناييل كودكان ئبيماري هاي كودكان و مساعنوان درس: 

 1401-1402نيمسال اول  سال:  نیمسال تحصیلی و                               515531

  10تا   8  ها  سه شنبه  زمان:                                               ارشد ماماييكارشناسي  3ترم  فراگیران: 

   

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
 مدرس  فعالیت یادگیری نوع جلسه  عنوان جلسه  ساعت   /تاریخ ردیف 

1 22/6/1401 
كودكان معلول بدني، علل معلوليتهاي 

 بدني، بازپروريهاي حسي و حركتي

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ و بیان  

 نمونه مورد 
 خانم دکتر همتی 

2 29/6/1401 
ناشنوا و نيمه ، كودكان نابينا و نيمه بينا

 ها جنبه هاي توانبخشي آن شنوا و

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ و بیان  

 نمونه مورد 
 خانم دکتر همتی 

3 12/7/1401 

، فلسفه و  اثر بيماري بر رشد و تكامل

اهميت پيشگيري در بيماريهاي كودكان،  

 عوامل آسيب پذيري كودكان

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ و بارش  

 افکار
 خانم دکتر جعفری 

4 19/7/1401 

تعريف كودكان استثنايي، آموزش و  

كودكان استثنايي، هدفهاي پرورش 

 و وظايف در رابطه آموزشي تربيتي،

 كودكان استثنايي  

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  
پرسش و پاسخ و بارش  

 افکار
 خانم دکتر جعفری 

5 26/7/1401 

: سرخک، سرخجه، آبله  يعفون  يها يماريب

  اهيفلج اطفال، مخملک، س  ون،يمرغان، اور

 ي فتريسرفه، د

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 پرسش و پاسخ 

 خانم دکتر جعفری 

6 3/8/1401 

سنين برقراري ارتباط با كودكان در 

سندرم جدايي در مختلف، تغذيه و 

 مراقبت از كودكانسنين مختلف، فرايند 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ و بیان  

 سناریو

خانم دکتر  

 نباتینم

7 10/8/1401 

عقب ماندگي ذهني، علل و عوامل موثر 

راههاي   و  در عقب ماندگي ذهني

آموزشي  ،تربيتي اصول ، آنپيشگيري از 

 اي عقب ماندگي ذهني و حرفه

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  
پرسش و پاسخ و بیان  

 سناریو

خانم دکتر  

 نباتینم

8 17/8/1401 

تعريف هوش و كودكان تيزهوش،  

ورت شناسايي استعدادهاي درخشان، ضر

روشها و برنامه هاي ويژه در آموزش 

 كودكان تيزهوش

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  
پرسش و پاسخ و بیان  

 سناریو

خانم دکتر  

 نباتینم

 اوتيسم، اختالل نافرماني مقابله جويانه  24/8/1401 9
  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 خانم دکتر جعفری  بیان سناریو و نمونه مورد 
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10 1/9/1401 

ايي،  اختالل گويايي، علل اختالالت گوي 

روشهاي لكنت زبان، مراحل، علل و 

 اصالح و بازپروري لكنت زبان 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  
 بیان تجربه و نمونه مورد 

  گروه گفتاردرمانی

دانشکده 

 توانبخشی 

11 8/9/1401 
آنسفاليت،  صرع، هيدروسفالي، تشنج و

  مننژيت

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

مشارکت دانشجو در ارائه  

 درس 
 خانم دکتر جعفری 

12 15/9/1401 
شكاف لب و كام، آترزي اسهال، استفراغ، 

 مري، اسپاينا بيفيدا 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

مشارکت دانشجو در ارائه  

 درس 
 خانم دکتر جعفری 

13 22/9/1401 

در رفتگي مفصل  ،فتق ديافراگماتيک

استنوز  پاچنبري، ن، انواژيناسيوهيپ، 

  مگاكولونپيلور، 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

مشارکت دانشجو در ارائه  

 درس 
 خانم دکتر جعفری 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


