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 آموختفکرت به نام آن که جان را 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : آشنایی دانشجویان با دوره کودکی در مرحله نوپایی و خردسالی به منظور حفض سالمت کودک و خانواده  شرح درس  

 

توانمند سازي دانشجو براي شناخت اصول ومفاهيم سالمت تابيماري کودکان درمرحله نوپایی وخردسالی    هدف کلي درس:

هاي مناسب    شناسایی کودکان داراي مشكل وفراهم آوردن موقعيتموقع ازخانواده جهت  ه  ب  بابرقراري ارتباط وحمایت مناسب و

 پذیرش تا ترخيص  خردسال از و باتوجه به نقش پرستارکودکان درمراقبت ازکودک نوپا

 اهداف رفتاری: 

 را متناسب با نظریه هاي تكاملی شرح دهد  تكامل ارتقاءحداکثر رشدو -

ساختاروعملكرد مجاري تنفسی، بررسی عملكرد تنفسی ،درمانهاي    دکودک بااختالالت اکسيژن وتغييرات کربن دي اکسي  -

 را توضيح دهد. ،مدیریت مراقبت پرستاري  تنفسی،تراکئوستومی ،اورژانسهاي تنفسی

فونتهاي مجاري ع دیدگاههاي کلی راجع به عفونتهاي تنفسی،  )کودک بااختالالت  شایع عملكردتنفسی دوران نوپایی -

عفونتهاي دیگرمجاري تنفسی)نوپدید،سل ریه(،اختالالت تنفسی که    ري تنفسی تحتانی ،نفسی،عفونتهاي مجاتفوقانی  

موجب تحریک پذیري مجاري غيرتنفسی ميشود،اختالل عملكردهاي تنفسی طوالنی مدت،سندرم آپنه انسدادي خواب  

 را تعریف کند.  کودک

،پيوند  -الالت اکتسابی قلبی اخت،ساختار وعملكرد قلب،بررسی عملكرد قلب ،تستهاي تشخيصی عملكرد قلب - عروقی 

 را شر ح دهد. روده اي(-قلب کودک با اختالل عملكرد گوارشی)معدي

پذیر،   - تحریک  روده  اي،سندرم  روده  درحرکات  گوارشی،اختالل  عملكرد  گوارشی،بررسی  سيستم  ساختاروعملكرد 

وءجذب)سندرم روده کوتاه(،خونریزي وضعيتهاي التهابی،بيماریهاي روده اي التهابی،بيماریهاي اولسر پپتيک،سندرم س

 مورد بحث قرار دهد.  تم گوارشی،آزمایشات تشخيصیسسي

 کودکان و نوزادان گروه آموزشی
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 را بررسی کند.  اختالالت کبدي،هپاتيت حاد،سيروز -

اختالالت -سيستم خونی وعملكردآن، عوامل اصلی خونی ، بررسی عملكرد خونی)کودک با اختالالت عملكرد خونی   -

موجب افزایش تخریب گلبول قرمز ميشوند ،آنمی هایی که موجب تخریب یاکاهش  سلولهاي قرمز خون،آنمی هایی که  

 (را شناسایی کند. دیگر اختالالت هماتولوژیک-توليدگلبول قرمز ميشوند ، هموستاز نرمال ونقص درهموستاز

از    - دیده  اسيب  مراقکودک  درمانی،مدیریت  ،تدابير  ،پاتوفيزیولوژي  سوختگی  زخمهاي  ها)ویژگيهاي  بت  سوختگی 

 (را مدیریت کند.پرستاري تانوتوانی

 ارتقاء سالمتي کودک خردسال وخانواده   - 

 دهد ارتقاءرا مطابق با نظریه هاي تكاملی در کودک و خانواده  رشدوتكامل -

 ( را در کودک خردسال توضيح دهد. عفونت چشم ،عفونت دهان)بيماریهاي واگيردارو  بيماریهاي عفونی   -

زننده)کليات درمان ومراقبت اورژانس درکودکان،مسموميت بافلزات سنگين،مسموميتهاي شایع  بلع اشياء یامواد صدمه   -

 را شرح دهد. ورایج درکودکان(

پرستاري   - کودک،مراقبتهاي  درمان  آزارجسمی،آزارجنسی،آزارعاطفی،سوء  شده،  غفلت  کودک)کودک  با  سوءرفتار 

 را به چالش کشاند. ازکودک سوءرفتارشده(

کودک بااختالل عملكرد کليوي)ساختار وعملكرد کليه،بيماریهاي گلوموالر، اختالالت توبولهاي براي    فرایند پرستاري را -

همولتيکه  کلي نارسایی  -سندرم  کليوي،  غيرقابل شرح،صدمات  آلپورت(،پروتئينوري  فامليال)سندرم  اورميک،نفریت 

،پيوندکليهکليوي)همودیاليز(، هموفيلتراسيو -کليه،آزمایشات تشخيصی درمان جایگزینی   وریدي  ( طراحی ن مداوم 

 کند. 

 معاینه کند.  عضالنی یامفصلی- کودک بااختالل درعملكرد اسكلتی  -

 کنداداره را بررسی سيستميک(و  تدابير اورژانسرا بر اساس  روما مبتال به تکودک  -

)علل،اثرات جسم - درحرکت  باناتوانی  ناتوانی  یکودک  درحرکت،اثرات  ناتوانی  روانی  درخانواده(،وسایل  ،اثرات  حرکت 

،عوارض -حرکتی داخلی  و  خارجی  درتراکشن،فيكساسيون  ،کودک  درگچ  ،کودک  باشكستگی،شكستگيها  کودک 

 را توصيف کند.  ،آمپوتاسيون شكستگی

مسائل مرتبط باسالمتی وورزش،صدمات ومشكالت بهداشتی ناشی ازورزش)آمادگی براي انواع ورزشها،انواع صدمات،له  -

،نقش  شدگيها،دررفتگي آبی  ازورزشهاي  ناشی  ازفشار،صدمات  ناشی  وکشيدگيها،شكستگيهاي  خوردگيها  ها،پيچ 

 را بحث کند. پرستاردرورزش کودکان

مشكالت   - با  ولوردز،کودک  فمور،کيفوز  فيز  اپی  عفونتهاي    اسكوليوزتورتيكولی،جابجایی  ایدیوپاتيک 

مفاصل واستخوان)استئوژنزیز ایمپرفكتا،آرتریت   اختالل عملكرد-رتوپدي)استئوميليت،آرتریت سپتيک،سل استخوانی(ا

 را اداره کند. روماتوئيد جوانان،لوپوس اریتماتو سيستميک(

 منابع اصلي و محتواهای ضروری يادگیری: -

1. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. (last 

edition)...; Philadelphia,   St.Louis, Mosby, Elsevier, (last edition).... 

2. Wong's D.L. Essentials of Pediatric Nursing. (last edition)..., Philadelphia: 

Mosby Elsevier, (last edition).... 

3. James S R, Ashwill JW, Droski SC. Nursing care of children principle and 

practice. (last edition)...: 
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 اساتيد گروه کودکان کشور تدوین درسنامه کودک بيمار   -4

 

 شیوه اداره درس و تدريس
و قسمت گفتگو و تكاليف  سامانه  کالس هاي آنالین و اف الین  با مشارکت فعال دانشجویان از طریق ادوبی کانكت  

 نوید  

 

 ابزار مورد نیاز تدريس 

 پاورپوینت یا پی دي اف درسی به صورت فایل  يمحتوا انه،یرا

 

                                                                                                                               تکالیف 
 شرکت فعال در کالس درس    (1

 انگلیسی زبان به انگلیسی  مقاله یک فارسی زبان به ارائه با فارسی  مقاله یک مقاله ارائه  (2

)بر اساس یک مبحث  کودک و خانواده وی و یا یک   درس  مسئول  و  استاد  هماهنگی  با  درسی  موضوعات   از  یكی  مورد  در  سمینار  ارائة (3

شود.  مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس فرایند پرستاری و تاکید بر کار برد  بالینی وبینار ارائه می    سیستم پرستاری مرتبط با نوزادان  

به روز استفاده شود و  به مشارکت فعال تشویق می گردند. مطالب از رفرنس های اصلی  و  نیز  حداقل سه مقاله  سایر همكالسی ها 

به باال مورد مطالعه قرار گرفته شود.  مطالب یک هفته قبل در اختيار استاد قرار گيرد.و بعد از اصالحات در    2017

 اختيار استفاده دوستان قرار گيرد

 درسنامه کودک بيمار نيز مطالعه و. بر اساس ان باز اندیشی و بازخورددهی شود.   (4

  

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:

 نمره  عنوان ارزشیابي رديف 

 نمره   2 باز اندیشی و باز خورد دهی    –شرکت و حضور فعال در کالس  1

 نمره   1 - انگليسی زبان به انگليسی  مقاله  1 و فارسی  زبان به ارائه با  فارسی مقاله1  مقاله ارائه  2

 سمينار  ارائة .1 3

  

 نمره   3

 نمره   14 آزمون پایان ترم 4

 : و مقررات کالسقوانین  
 

خواهد گرفت. در صورتی که غيبت   انجام  ،سواالت  پاسخ به    قیجلسات از طرفعال در    حضور به عنوان    مشارکت دانشجو   .1

به ترتيب   بت،يساعت جلسات باشد، درس مربوطه در صورت مجاز بودن یا نبودن غ   17/4دانشجو در کالس بيش از  

 یا غيبت محسوب خواهد شد.  ذفح

 .رديگ  یتعلق نم  يگردد، نمره ا یکه پس از زمان مقرر ارسال م  یفيروز است. به تكال 10 فيفرصت انجام تكال حداکثر .2

 

 



 4 

 
 

 ی درس زمانبندجدول 

 پرستاری کودکان کارشناسي ارشد   3فراگیران: ترم                             نوپايي و خردساليپرستاری در  عنوان 

 طبق جدول برنامه  کالس:  ومکان  زمان               1402-1401  اول: يلیتحص نیمسال                  515543شماره درس: 
 

و   تاریخ جلسه 

 ساعت  

فعاليت   نوع جلسه  عنوان درس 

 یادگيري

 مدرس

1 
29/6/1401 

 سه شنبه   

 معرفی درس 

 متناسب با نظریه هاي تكاملی دوره نوپایی  تكامل ارتقارشدو

  

 حضوري 

 

گفتگو و  

 بحث 

 دکتر نم نباتی   

2 
30/6/1401 

 چهارشنبه  
 مدیریت تنفسی سن نوپایی -

 حضوري 

 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

3 
19/7/1401 

 سه شنبه   

بيماریهاي  شایع و مراقبت هاي   ساختاروعملكرد سيستم گوارشی 

پرستاري 

 

 حضوري 

 

ارائه مقاله و  

 دکتر نم نباتی  بازخوردهی 

4 

19/7/1401 

 سه شنبه   

 (16-18 ) 

 

سيستم خونی وعملكردآن، عوامل  )کودک با اختالالت عملكرد خونی  

خونی عملكرد  بررسی   ، خونی  قرمز  -اصلی  سلولهاي  اختالالت 

خون،آنمی هایی که موجب افزایش تخریب گلبول قرمز ميشوند ،آنمی  

هایی که موجب تخریب یاکاهش توليدگلبول قرمز ميشوند ، هموستاز  

 ( تالالت هماتولوژیکدیگر اخ-نرمال ونقص درهموستاز

ارائه مقاله و   آف الین 

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

5 26/7/1401 
ساختار وعملكرد قلب،بررسی عملكرد قلب ،تستهاي تشخيصی  

 عروقی-اختالالت اکتسابی قلبی،عملكرد قلب

 حضوري 

 

باز  

اندیشی   

بازخورد 

   دهی

 دکتر نم نباتی 

6 
3/8/1401 

 سه شنبه   

سوختگی ها)ویژگيهاي زخمهاي سوختگی  کودک اسيب دیده از 

 ،پاتوفيزیولوژي ،تدابير درمانی،مدیریت مراقبت پرستاري تانوتوانی 

بلع اشياء یامواد صدمه زننده)کليات درمان ومراقبت اورژانس  

 درکودکان،مسموميت بافلزات سنگين،مسموميتهاي شایع  

 --------------------------------------- --------------- 

  سوءرفتار با کودک)کودک غفلت

 زارجسمی،آزارجنسی،آزارعاطفی، آده،ش

 ازکودک سوءرفتارشده   سو ء درمان کودک،مراقبتهاي پرستاري

)  حضوري

 دانشكده (  

 

 دکتر نم نباتی 

7 
10/8/1401 

 سه شنبه   

 ارتقاء سالمتی کودک خردسال وخانواده  -

 را مطابق با نظریه هاي تكاملی   رشدوتكامل

 در دوره خردسالی  بيماریهاي واگيردارو  بيماریهاي عفونی 

) حضوري

 دانشكده ( 

ارائه مقاله و  

 بازخوردهی 
 دکتر نم نباتی 

8 
17/8/1401 

 سه شنبه   

کليوي) باکودک   عملكرد  هاي  اختالل  پرستاري  مراقبت 

____________________________________________________ان(

بهداشتی  ______ باسالمتی وورزش،صدمات ومشكالت  مسائل مرتبط 

ازورزش کودکان- ناشی  پرستاردرورزش  مشكالت  --نقش  با  کودک 

جسم-اسكلتی )علل،اثرات  درحرکت  ناتوانی  یباناتوانی  روانی  ،اثرات 

) حضوري

 دانشكده ( 
 

 دکتر نم نباتی 
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حرکتیدرحرکت،اثرات   درخانواده(،وسایل  حرکت  کودک  -ناتوانی 

باشكستگی،شكستگيها ،کودک درگچ ،کودک درتراکشن،فيكساسيون  

 ،آمپوتاسيون  خارجی و داخلی ،عوارض شكستگی

 

9 /10/1401 
 

 امتحان با هماهنگی  
 دکتر نم نباتی   حضوري 


