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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

  1044-1041سال  دومنيمسال                     پرستاری کودک سالم نام درس:

  کودکان و نوزادان گروه آموزشی:        پرستاری و مامایی دانشکده:

 

 

 شرح درس: 

سی  واحد این صول  حاوی در شد  مفاهيم محور، خانواده مراقبت ا شکالت  و نيازها تکامل، و ر شتی  م  سنی  های دوره در کودکان بهدا

 بروز از پيشگيری  و سالمت  ارتقا و حفظ جهت خانواده و کودک با پرستار  مناسب  مداخالت و تعامل بر درس این طی. است  مختلف

شتی  مشکالت  شجو  درس، این عالوه به. شود می تاکيد بهدا   ودکک سالمت  بر موثر اجتماعی و فرهنگی های جنبه و ها نظریه با را دان

  نظر مد هخانواد و کودک از مراقبت در پرستاری فرایند کاربرد با مشکل حل و انتقادی تفکر های مهارت از استفاده آن طی و کرده آشنا

 .باشد می

 هدف کلی درس:

  ادهخانو و کودک سالمت ارتقا جهت الزم مداخالت انجام منظور به خانواده و کودک نيازهای و تکامل و رشد فرآیند با دانشجو آشنائی

 کودک از مراقبت اخالقی و قانونی های جنبه بر منطبق پرستاری فرآیند و محور خانواده مراقبت چارچوب در

 

 اهداف رفتاری:

 :باشند قادر فراگيران رودمی انتظار درس این پایان در

                                                  اول گروه/ پرستاری کارشناسی 0 ترم  شته و مقطع تحصيلی :ر                                 313514 سالم کودک پرستاری  نام و شماره درس:

                   عملی واحد 3/4 و نظری واحد 3/1 :تعداد و نوع واحد

 (  1) نوزاد و مادر بهداشت پرستاری  پيش نياز:

 160اتاق  -راهرو اساتيد -طبقه دوم دانشکده :فترآدرس د ميانائی جعفری سهيال دکتر نام مسوول درس: 

 57297343  شماره تماس:  Email :jafari.soheila@gmail.comآدرس 

mailto:jafari.soheila@gmail.com
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 .دهد توضيح را بهداشتی تحوالت و کودکی دوره در سالمتی اهميت .1

 .مایندن توصيف را کودکان سالمت بر مذهب و فرهنگ اجتماع، و خانواده تأثير کودکان، پرستار نقش و کودک از مراقبت فلسفه .9

 .دهد توضيح را مختلف سنی های گروه در بازی و کودک سالمت در بازی اهميت .5

 . نماید مقایسه را تکامل و رشد های نظریه .0

 ودکک خانواده و نوجوانی مدرسه، سن خردسالی، نوپایی، شيرخوارگی، دوران در کودک سالمت ارتقا برای آموزشی مراقبتی برنامه .3

 .نماید طراحی سنين، این همه در

 در ودکک خانواده نياز و نوجوانی مدرسه، سن خردسالی، نوپایی، شيرخوارگی، دوره بهداشتی مشکالت خصوص در پرستاری تدابير .6

 . دهد شرح را سنين همه

 .بداند را آنها اهميت و کرده توجه تکامل و رشد مختلف های دوره در کودک ویژگيهای تفاوت به .7

 .نماید نظر اظهار و داده نشان واکنش تکامل و رشد مختلف های دوره در کودک خاص رفتارهای به نسبت .8

 .باشد آنها ساختن کاربردی به مصمم و شده قائل ارزش سالم، کودک خصوص در خود های آموخته برای .2

 .نماید ارائه خود اطراف کودکان از عينی مثالهای دوره هر رفتارهای و سالم کودک ویژگيهای برای .14

 

  :اصلی درسمنابع 

1- Wong's nursing care of infants and children. St louis. Mosby. Last edition. 

2- Nursing care of children. James, S.R. ,Ashwill, J.W., Droske.S.G. Last edition. 

3- Thompson’s Pediatric Nursing. Schulte, E.B.price .D.L.,Gwin.J.F. Philadelphia: W.B. 

Saunders. Last edition. 

4- Maternal- Child Nursing Care. Towel and Adams,  New Jersey: Prentice Hall. Last edition. 

5- Nelson textbook of pediatrics. Saunders. Last edition. 

نگر، آرزومانيانس. تهران، نشر جامعه وُنگ، درسنامه پرستاري كودكان. ترجمه مهناز شوقي و مهناز سنجري، زير نظر سونيا -6

 آخرين چاپ.

 مريم رسولي، زهرا عبدالرضا قره باغ. آخرين چاپ. پرستاري كودكان. كودک سالم، ژيال ميرالشاري، -7

 حامد مرتضوي. آخرين چاپ.  )كودک سالم(، درسنامه پرستاري كودكان -8

مولفين الهام طالچيان..... ]و ديگران[ ]به سفارش[ وزارت بهداشت، راهنماي جامع مراقبتهاي ادغام يافته كودک سالم.گروه  -9

 درمان وآموزش پزشکي ،اداره سالمت كودكان.انتشارات انديشه ماندگار، .قم. آخرين چاپ.
 

 منابع و محتواهای مفيد برای یادگيری بهتر:

 .است شده بارگزاری نوید سيستم در ونگ کودکان پرستاری کتاب الکترونيکی محتوای

 :تکامل و رشدASQ   مباحث

http://www.agesandstages.com/screening  

 :اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت – اجتماعی های آسيب امور دفتر – کودکان حقوق از حمایت انجمن

http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow  

http://www.agesandstages.com/screening
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow
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 بيمارستانی در فيالدلفيا آمریکا: 

https://towerhealth.org/locations/st-christophers-hospital-children 

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

www.pedsnurses.org  

http://www.medscape.com/pediatrics  

http://www.pediatriconcall.com/ 

http://www.pedsedu.com/research_home.htm National Capital    

National Capital Area Pediatrics Research  

 

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

ه بيا تريپل بي  اسکاي رومجلسات آنالين از طريق جلسات حضوري به روش سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي، 

 شيوه مشاركتي و جلسات آفالين با استفاده از محتواهاي چند رسانه اي

 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، جلساتوظایف فراگيران )در 

 در جلسات حضوري به موقع حاضر شده و مشارت فعال داشته باشد. .1

در جلسات آنالين حضور و مشاركت فعال داشته باشد و امکانات الزم جهت برقراري ارتباط تصويري و صوتي را  .2

 فراهم نمايد.

موقع مطالعه نموده و تکاليف خواسته شده را در بازه زماني  محتواهاي بارگزاري شده در جلسات آفالين را به .3

 تعيين شده، بارگزاري نمايد.

نفره  7يا  6ساعته فرصت ارائه كار عملي دارند. بدين منظور كل دانشجويان به گروههاي  2دانشجويان طي چهار جلسه  کار عملی:

قبال توسط استاد مربوطه تعيين شده است، مي باشند. ارائه تقسيم شده و هر گروه موظف به ارائه مبحثي مرتبط با درس كه 

، ارائه پاورپوينت و كليپ آموزشي، بحث گروهي، پرسش و پاسخ و يا شيوه هاي پيشنهادي خود ايفاي نقش دانشجويان در قالب

 دانشجويان خواهد بود.

 :آفالین و جلسات آنالین به تفکيک( حضوری، ات کالس)در جلساترقوانين و مقر

 و جلسه امتحان ممنوع است.حضوري ستفاده از تلفن همراه در كالس ا .1

دقيقه، يک غيبت محسوب  11جلسه تأخير حداكثر  4، غيبت و به ازاء در كالس حضوري دقيقه 11تأخير بيش از  .2

 مي شود.

به محاس، امتحان پايان ترم و فعاليت عملي دانشجو هاي حضوري و آناليننمره نهايي بر اساس مشاركت در كالس .3

 مي شود.

 به پاسخ طريق از آفالين جلسات در و مباحث در دانشجو مشاركت طريق از آنالين جلسات در غياب و حضور .4

 گرفت. خواهد صورت گفتگو در شركت و تکاليف

 .گيرد نمي تعلق اي نمره باشد، هم با مشابه كامال يا و گردد مي ارسال مقرر زمان از پس كه تکاليفي به .1

 .گردد نمره مشمول تا شود انجام شده خواسته كه اصولي اساس بر و مقرر زمان طبق بايد عملي كار .6

 .گردد مي برگزار جداگانه صورت به گروه هر براي آنالين كالسهاي .7

https://towerhealth.org/locations/st-christophers-hospital-children
http://www.pedsnurses.org/
http://www.medscape.com/pediatrics
http://www.pediatriconcall.com/
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 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 94نمره از  فعاليت ردیف

 نمره 4 کار عملی  1

 نمره 2 و انجام تکالیف مشارکت فعال در کالس 9

 نمره 14 امتحان پایان ترم  5

 

 11-10نیمسال دوم : نیمسال تحصیلی           313515 شماره درس:          پرستاری کودک سالمعنوان درس: 

  06الی  04شنبه ها ساعت یک زمان:                       کارشناسی پرستاری 4دانشجویان ترم  فراگیران:

 دکتر سهیال جعفری، خانم حسینياساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ماژول جلسات  نوع جلسه عنوان جلسه تاريخ رديف

 آفالين

ساعت برگزاری 

 حضوری/ جلسه

 آنالين

 مدرس

1 26/11/1055 

 تعطیل

: كودكي دوره در سالمت

 مراقبت هاي برنامه  تاريخچه،

 ابتال و مرگ ميزان بهداشتي،

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

 فلسفه: كودكان از پرستاري 5/12/1055 2

 محور، خانواده مراقبت مراقبت،

 پرستار نقش غيرتروماتيک،

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 جعفری دکتر 

5 15/12/1055 

 تعطیل

 و فرهنگ خانواده، جامعه، تاثير

 و بازي كودک، سالمت بر مذهب

 صدمات

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

 كودک، تکامل و رشد ارزيابي 17/12/1055 0

 تکامل تئوريهاي

 

 ☐ حضوری

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 
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: عفوني و مسري بيماريهاي 20/12/1055 3

 سرخجه، مرغان، آبله مخملک،

 ديفتري، اوريون، رزوئوال،

 اطفال فلج سرفه، سياه سرخک،

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

 و شيرخوار كودک سالمت ارتقاء 16/1/1051 6

 خانواده

 ☐ حضوری

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم حسینی 

 دوره بهداشتي مشکالت 25/1/1051 7

 شيرخوارگي

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 حسینی خانم 

 و نوپا كودک سالمت ارتقاء 55/1/1051 8

 خانواده

 ☐ حضوری

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

9 6/2/1051 

 

 و خردسال كودک سالمت ارتقاء

 خانواده

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

15 15/2/1051 

 تعطیل

 نوپايي دوران بهداشتي مشکالت

 خردسالي و

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی خانم 

 مدرسه سن كودک سالمت ارتقاء 25/2/1051 11

 خانواده و

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی خانم 

 ☐ حضوری مدرسه سن بهداشتي مشکالت 27/2/1051 12

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 حسینی خانم 

 و خانواده و نوجوان سالمت ارتقاء 5/5/1051 15

 دوران بهداشتي مشکالت

 نوجواني

 ☐ حضوری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 حسینی خانم 
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 ☐گفتگو 

با هماهنگی  10

 دانشجويان

 ☐ حضوری (دانشجويان ارائه) عملي واحد

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

با هماهنگی  13

 دانشجويان

 ☐ حضوری (دانشجويان ارائه) عملي واحد

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

با هماهنگی  16

 دانشجويان

 ☐ حضوری (دانشجويان ارائه) عملي واحد

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

با هماهنگی  17

 دانشجويان

 ☐ حضوری (دانشجويان ارائه) عملي واحد

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 جعفری دکتر 

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

child-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/healthy- :انالینلينک کالس 

nursingcode1  

 apc-z4r-https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/healthy-child-nursingcode1
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/healthy-child-nursingcode1
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/healthy-child-nursingcode1
https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7-z4r-apc
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