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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

های توسعه اجتماعی، اقتصادی  اهداف اصلی برنامهها از  ی اصلی هر کشوری هستند و پرورش آنسازان و سرمایهکودکان آینده

عنوان ضرورت و باشد. برای دستیابی به این اهداف باید تأمین باالترین سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی به می

فراگیران در این .  دهای اصلی در تمام جوامع باشرو تضمین رشد و سالمتی کودکان باید یکی از دغدغهازاین   .اولویت قرار گیرد

بدین منظور   درس با مسائل سالمت جسمی و روانی که کودکان در سنین مدرسه بیشتر با آن مواجه می شوند، آشنا خواهند شد.

با آموخته های قبلی، مهارت های تفکر خالق را در امر مراقبت از   جدیدبه دانشجو کمك می شود ضمن تلفیق آموخته های  

 . کودک و خانواده به کار گیرد

 

 اهداف کلی: 

توانمند سازی دانشجو برای شناخت عالیم بالینی و پاراکلینیکی کودکان سن مدرسه بر اساس تغییرات پاتوفیزیولوژیکی در 

دستیابی به حداکثر    آموزش های مناسب به کودک و خانواده به منظورارائه مراقبت و    مختلف بدن و  اختالالت سیستم های

 سطح سالمت

 

 اهداف رفتاری: 

 :انتظار می رود پس از پایان این درس دانشجو قادر باشد

 کودکان و نوزادانپرستاری گروه آموزشی 
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رشد و تکامل کودک در سن مدرسه را شناخته و بتواند در خصوص تکامل فیزیکی، شناختی، اجتماعی، اخالقی، معنوی و    -1

 جنسی توضیح دهد.  

 مراقبت در  خانواده و  از  راهنمایی های پیشگیرانه در مراقبترا شرح داده و    ارتقاء سطح بهداشت در دوران مدرسه  چگونگی  -2

  را تحلیل نماید.         سالمت کودک رسه درمد نقش اولیاءو  خانه

 ی و عفونتهای پوستی را بشناسد و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان نماید. ضایعات پوست  اعم از  بیماری های موثر بر پوست  -3

کرده و مراقبتهای را بر اساس علل ایجاد کننده آنها مقایسه    شب ادراری  ادرار و مدفوع و   بیماریهای مربوط به کنترل دفع  -4

 پرستاری هر یك را ارائه نماید. 

 را بر اساس فرایند پرستاری تعیین و تدوین نماید. مراقبت خانواده محور از کودک دارای نیازهای ویژه  -5

 را توضیح دهد. مشکالت مزمن سیستم تنفسی و  عفونتها  مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به  مشکالت تنفسی، -6

را اساس فرایند پرستاری تعیین و    ت خانواده محور از کودک دارای مشکالت عصبی عضالنی، شکستگی و در رفتگی ها مراقب  -7

 تدوین نماید. 

 را اساس فرایند پرستاری تعیین و تدوین نماید. مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت سیستم عصبی مرکزی  -8

 را توضیح دهد.  دارای بیماریهای چشم ،گوش، حلق ، بینیمراقبت خانواده محور از کودک  -9

اساس فرایند پرستاری تعیین  را  اجتماعی    -مراقبت خانواده محور از کودک دارای مشکالت بهداشت روان و اختالالت روانی  -10

 و تدوین نماید. 

    

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

: سخنرانی تعاملی، بحث در گروههای کوچك، یادگیری همتامحور، ایفای نقش، یادگیری مبتنی در جلسات حضوری

 بر حل مسأله، یادگیری مبتنی بر سناریو 

 کالس وارونه، یادگیری مبتنی بر سناریوی متنیسخنرانی تعاملی،  در جلسات آنالین: 

 گفتگوی سامانه نوید در جلسات آفالین: سخنرانی، یادگیری مبتنی بر مباحثه در قسمت 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 متناسب با شیوه تدریس )نرم افزار آفیس، نرم افزار تولید مولتی مدیا، پروژکتور(

 

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

 در جلسات حضوری:

 حضور به موقع و فعال در کالس درس 

 همراه دو مقاله مرتبطارائه سمینار کالسی به 

 در جلسات آنالین: 

 حضور در روم با میکروفن و دوربین روشن

 مشارکت فعال در کالس 

 در جلسات آفالین: 

 شرکت در بحثهای گروهی مرتبط با موضوع درس در قسمت گفتگوی سامانه نوید 

 انجام تکالیف در نظر گرفته شده در سامانه نوید 
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 ضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس)در جلسات ح

 در جلسات حضوری:

 نداشتن تأخیر و غیبت غیرموجه 

 عدم استفاده از موبایل  

 در جلسات آنالین: 

 نداشتن تأخیر و غیبت غیرموجه 

 روشن دوربینحضور در روم با میکروفون و 

 در جلسات آفالین: 

 بارگزاری به موقع تکالیف و یا انجام گفتگو در سامانه نوید  

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 

نمره  فعالیت ردیف 

از  
20 

 نمره 1 حضور فعال و با مطالعه در کالس  1

 نمره  5/2 ارائه سمینار کالسی و دو مقاله فارسی و انگلیسی مرتبط 2

 نمره  5/0 دورهتکلیف حین  3

 نمره 16 آزمون پایان ترم 4

   

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:  منابع

 

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

Philadelphia: 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): Philadelphia; W.B. Saunders, (last edition) 

4-Pillitteri A.Maternal and child Health Nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott, (last edition) 
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 جدول زمان بندی کالس 

                                515545  شماره درس:                                  پرستاري در سنين مدرسهعنوان درس: 

 1401- 1402نيمسال اول سال تحصيلي  سال:  نیمسال تحصیلی و

16- 18و چهارشنبه   14- 16سه شنبه  زمان:                      كارشناسي ارشد پرستاري كودكان 3ترم  فراگیران: 

  

 این درس، بعد از اتمام جلسات درس پرستاری در نوپایی و خردسالی است. جلسات شروع

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

بيولوژي، ) تقاء حداکثر رشد و تکاملار  1

خلق و خو، شناختي،  رواني اجتماعي، 

 ( و ...  اخالقي، معنوي

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 دکتر نم نباتی

مدرسه  2 دوران  در  بهداشت  : ارتقاء سطح 

چاقي، خواب   اشتي، تغذيه،رفتارهاي بهد

ت، فعاليتهاي جسمي، بهداشت و استراح

   و ... پيشگيري از صدمات دهان،

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پاسخ، بیان پرسش و 

 سناریو

 دکتر نم نباتی

کودک داراي بيماري و مشکالت    3

عفونتهاي  ،، زخمهاضايعاتپوستي: 

. واکنش هاي دارويي، قارچي / ي باکترياي

بيماريهاي دندان: پوسيدگي، بيماريهاي  

 پريودنتال، مال اکلوزيوم، ترما 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 دکتر نم نباتی

کودک    4 از  محور  خانواده  داراي مراقبت 

نيازهاي ويژه: کودک ناتوان، کودک عقب  

مانده ذهني، مشکالت ارتباطي، شناختي،  

مراقبت خانواده محور از کودک  ،  عصبي

 گوش، حلق، بيني   داراي بيماريهاي چشم،

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 دکتر جعفری

 داراي  کودک  از  محور  خانواده  مراقبت   5

  اختالالت  و  روان  بهداشت   مشکالت

 ضربه،   از   پس  اختالل  اجتماعي،  -رواني

 مشکالت،  درد  شکم  مدرسه،  از  ترس

 يادگيري  اختالالت رفتاري،

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 دکتر جعفری

دفع  6 کنترل  به  مربوط  و   بيماريهاي  ادرار 

دفع  مدفوع، کنترل  عدم  ادراري،  ،  شب 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 دکتر جعفری
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داراي  کودک  از  محور  خانواده  مراقبت 

کليه نارسايي  کليوي:  دياليز، مشکالت   ،

 همودياليز  
از کودک مبتال به  راقبت خانواده محور  م  7

COPD،  خانواده  .  آلرژي  ، آسم مراقبت 

محور از کودک داراي اختالالت سيستم  

مغز،  عروق  ضايعات  مرکزي  عصبي 

 تروماي جمجمه و اختالالت مغزي

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 خانم جونبخش 

مراقبت خانواده محور از کودک داراي   8

: عضالني –اختالالت عملکرد اسکلتي 

شکستگي و در رفتگي ها، صدمات 

مراقبت خانواده محور . ناشي از ورزش

 ،کودک داراي بيماريهاي روماتيسمي از

 تب روماتيسمي، ارتريت روماتيد 

  ☒ حضوری

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

پرسش و پاسخ، بیان 

 سناریو

 خانم جونبخش 

 بر اساس تقويم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


