
 

 

 
 
 
 
 

 تعالی  بسمه

  اصفهان استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 مجازی  های درس دوره طرح

 یک  کد

 1400 سال  دوم  نیمسال                                            کودکان های بیماری پرستاری : درس نام

  ونوزادان کودکان :  آموزشی گروه                     ومامایی  پرستاری : دانشکده

 515312: درس شمارة                                       کودکان های بیماری پرستاری :درس عنوان              

 کوود  وپورسوووووتووواری ونووزادان موووادران بوهوووداشوووووووت پورسوووووتوووار         :پویشووووونویووواز نورور : واحووود نوو  

  واحد3: واحد تعداد                                                                                              سالم

   نفر50 :دانشجویان تعداد                           کارشناسی     :دانشجوئي رده

 نباتی نم محبوبه دكتر :درس مسئول                         ونوزادان کودکان گروه اساتید : درس استاد 

 E.Mail: namnabat@nm.mui.ac.ir  :                                                                 37927507:  تلفن

  162 اتاق  16-14 ساعت ها شنبه    :كار دفتر در حضور ساعات

 https://eclass.mui.ac.ir/b/vcc-avm-thw لینک کالس

  nursingcode1-https://www.skyroom.online/ch/nmschool/pediatricکالساصلی لینک 

رصورت هرگونه تغییر در حضوری یا مجازی بودن کالس متعاقبا اعالم خواهد شد . بنابراین  توجه : د

 نماینده کالس با مسئول درس در تعامل باشند. 

 به توجه با  كه بوده مربوطه پرستار  و كودكان بیماریها  فصل سر در شده لیست دروس كلیه شامل تدریس مورد مباحث

 و خانواده به آموزش در آنها نقش گرفتن نرر در با و پرستار  دانشجویان دانش افزایش جهت آنها عوارض و شیو  میزان

است شده تدوین سطح درسه پیشگیر   

: کلی هدف  

 و بیمار كودكان به پرستار  خدمات ارائه جهت آمادگي منرور به كودكي دوران شایع بیماریها  با دانشجویان نمودن آشنا

. باشد مي آنها خانواده  

 

: رفتاری اهداف  

 آنتروكولیت نوزادی زردی نوزادی، تشنج آسیفکسی، ،  خطر پر نوزادان از پرستار  مراقبت اهمیت بر مرور  -1
 . دهد شرح  مرجع رفرنسهای با مطابق را مراقبت و درمان  ، نكروزان

https://eclass.mui.ac.ir/b/vcc-avm-thw
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/pediatric-nursingcode1ا


 

 

 
 
 
 
 

 هرنی  ، آنفالوسل ولب کام شکاف  ناهنجار فرزند مقابل در خانواده واکنش- مراقبتها -نوزادی شایع ناهنجاریهای -2

 .دهد توضیح را بسته مقعد -دیافراگم

 و عالئم  چماقي پا و هیپ مادرزاد  رفتگي  در - -مثانه اکستروفی- هیدروسل کریپتوکیدیسم،-اپیسپادیاس -هیپوسپادیاس -3

  .دهد شرح منابع با مطابق را خانواده به آموزش و مربوطه پرستاری مراقبتهای و درمان تشخیص، ها، نشانه

 کتونوری،  فنیل هیپوتیروئیدیسم،) متابولیکی مشکالت - پرخطر نوزادان از مراقبت اهمیت بر مروری -4

 .دهد توضیح مرجع رفرنس مطابق را  نكروزان آنتروكولیت -  Sepsis(گاالکتوزمی

 رابه الزم ونكات نموده توصیف رفرنس طبق را بستر  كودك خانواده و كودك العمل عكس و شدن بستر  تنیدگي -5
 .دهند آموزش والدین

 مرجع مطابق را  منزل در مراقبت و ترخیص پذیرش، تا بستر  از قبل آمادگي بستر ، كودك از پرستار  مراقبت -6
 .كند فهرست را والدین آموزشي  نیازها  و داده توضیح

 .دهند آموزش والدین به و داده شرح مرجع مطابق را درد از مراقبت و بررسي -7

 .دهند توضیح مرجع كتب با  مطابق را تكامل با متناسب  درماني و تشخیصي اقدامات جهت كودك كردنآماده -8

 .كنند بیان را مختلف سنین در محیطي خطرات و غفلت مقابل در كودك ایمني به مربوط  مداخالت -9

 شرح مرجع كتب مطابق را ا روده  دفع به مربوط ها روش  و…(  و گاستروستومي گاواژ،) تغذیه مختلف ها روش -10

 .دهند

 كودكان، از مراقبت  و  توانبخشي و  پیشگیر   ها  جنبه بر تأكید با  را كودك  معلولیت یا  مزمن بیمار  از هایيجنبه -11
 شرح مرجع كتب مطابق را معلولیت یا و مزمن بیمار  به مبتال كودك انطباق به كمك و طبیعي تكامل و رشد ارتقا 
 بیان را حمایتي  ها سیستم و كودك موقعیت قبول خانواده، سازگار  توانایي بررسي به مربوط  پرستار  اقدامات و دهند
 .كنند

 را ناشنوایي و نابینایي ذهني، ماندگيعقب به مبتال  كودكان پرستار  مراقبت  و حسي، و  شناختي اختالالت كلي مفاهیم -12
 .نمایند توصیف رفرنس مطابق

 .دهند توضیح را  استفراغ و اسهال الكترولیت، و آب اختالالت در پرستار  مراقبت -13

 .دهند توضیح مرجع مطابق را آن پرستار  مراقبت و كودكان ادرار  دستگاه شایع اختالالت -14

 .دهند شرح مرجع كتب  مطابق را آن پرستار  مراقبت و كودكان شایع  تنفسي ها بیمار  -15

 توضیح  را آن به مربوط اقدامات و کودکان، ریو  قلبي احیا  و خارجي جسم آسپیراسیون بویژه  كودكان ها فوریت -16
 .دهند

 .كنند بیان را آن پرستار  مراقبت و كودكان گوارشي سیستم شایع اختالالت -17

 شرح آن پرستار  ها مراقبت با همراه را قلب مادرزاد  ها بیمار  و  كودكان در شایع  عروقي -قلبي ها بیمار  -18

 .دهند

 .دهند توضیح را آن پرستار  مراقبت و كودكان خون شایع اختالالت -19

 .كنند بیان را مغز  فلج و تشنج شامل كودكان عصبي سیستم اختالالت از برخي در پرستار  مراقبت- -20

 مرجع  مطابق را احتضار حال  در كودك و خانواده ها مراقبت و مرگ، به مشرف كودك خوانوادة و كودك العمل عكس -21
 .دهند توضیح

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 کشور  ازاد  و پزشکی  علوم دانشگاههای  کودکان پرستاری  گروه  تالیف  کودکان پرستاری  درسنامه :درس اصلی منابع٭

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

 :درس برای  استفاده  قابل اینترنتی  پایگاههای : بیشتر منابع -2

http://www.kidsource.com 

http://www.unicef.org 

http://www.medi-smart.com/peds.htm  

http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_126-dsc-specialty_detail.aspx 

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

www.medworm.com 

PMC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/  

Mosby's Nursing Consult: http://www.nursingconsult.com/php/ 

Up To Date: http://www.uptodate.com/home/index.html 

http://scholar.google.com 

www.medscape.com 

http://www.iranped.ir/Default 

www.iranmedex.com 

 : دانشجو  رزشیابیا نحوه

گروه تقسیم شوند و تکالیف محوله به طور گروهی توسط سر گروه  در سامانه   6دانشجویان هر کالس به  

سری تکلیف بازخورد ارسال می کند و هر   4سری تکلیف بازاندیش و  4به طور کلی هر گروه   بارگذاری شود. 

 تکلیف نیم نمره دارد   

  نمره فعالیت  ردیف

 گذاری بار وپاسخ دهی به سواالت باز اندیشی درس  - 1

  ورد فایل در نوید  سایت در

2 

2 

در بازخورد درسنامه  شامل   فعال مشارکتحضور و  -

و بارگذاری  ...(-مفهومی -پیشنهادات و نقد آن  ) تایپی

ان در سامانه نوید توسط سرگروه  و ارزشیابی توسط  

   استاد درس

2 

 8 ترم  میان امتحان 4

 8  ترم امتحان 5

 20 نمره  جمع 6

http://www.kidsource.com/
http://www.unicef.org/
http://www.medi-smart.com/peds.htm
http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_126-dsc-specialty_detail.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.medworm.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pmc&cmd=search&term
http://www.nursingconsult.com/php/
http://www.uptodate.com/home/index.html
http://scholar.google.com/
http://www.medscape.com/


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 درس  برنامه ارائه بندی زمان جدول

   16 -14 چهارشنبه  و  یکشنبه:زمان

 مدرس  گروه دانشجويان تکلیف جلسه  نوع جلسه   عنوان تاريخ  رديف 

1 

24/11/1400 

  خطر  در  نوزادان  از  پرستتراري  مراقبت  اهميت  بر  مروري

  عصبی  دسرگاه  نوزادي  شایع  ناهنجاریهاي  با  همراه و

 ☐ حضوری

 ☒  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 1گروه 

 حسینی 

2 

27/11/1400 

  دستتترگتاه  شتتتایع  هتاي  نتاهنجتاري  بتا  نوزادان  از  مراقبتت

  مري  وفيسرول آترزي   _ ولب  کام شکاف نوزادي  گوارش

 دیافراگماتيک  هرنی  -بسره  مقعد-وناي

 ☐ حضوری

 ☒  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 دکتر  خانم 2گروه 

 نباتی نم

3 

1/12/1400 

  تشتتن  آستتيسکستتی    به مبرال  نوزاد  از  مراقبت  و  درمان

 نوزادي  زردي  -نکروزان  آنرروکوليت  نوزادي 

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 3گروه

 آجودانیان 

4 

4/12/1400 

  -  ادراري  دستتترگتاه  هاي  ناهنجتاري  با  نوزادان  از  مراقبتت

 نوزادي  تناسلی

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 4گروه 

 حسینی 

5 

8/12/1400 

   محور  خانواده   مراقبت در پرسرار  نقش و تعریف 
  یا  پيشگيري) بسرري  کودک از  محور  خانواده مراقبت
  عکس و شدن   بسرري  تنيدگی - والدین  جدایی  کاهش
  کنررل  دادن دست  از جدایی   اضطراب و کودک  العمل
   جسمی  صدمه و درد
  مراقبت  و ترخيص پذیرش  تا بسرري  از قبل آمادگی -
 منزل در

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر خانم 5گروه 

 نباتی نم

6 

11/12/1400 

  آمتادگی)  درمتان  روشتتتهتاي  و تشتتت يص  جهتت  آمتادگی

  از  استرساده  و روش  انجام  از  بعد  حمایت  روانی   جستمی 

   روش  تغتذیته  م رلف  روشتتتهتاي(.  روش  انجتام  در  بتازي

     پروستتتيجرهتا  بر  مروري  اي روده  دفع  بته  مربوط  هتاي

   ایمنی

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 6گروه

 جونبخش 

7 

15/12/1400 

  کودکان    در  م رلف  ستتتنی  گروههتاي در  درد  بررستتتی
  بتا  مربوطته  پرستتترتاري  مراقبرهتاي  و  درد  کنررل  راههتاي
   محور  خانواده  مراقبت  رویکرد

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر 1گروه 

 جعفری 

8 

18/12/1400 

  مزمن  بيمتاري  بته  مبرال  کودک  از  محور  ختانواده  مراقبتت
   معلوليت و

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر 2گروه 

 جعفری 



 

 

 
 
 
 
 

9 

22/12/1400 

  با  کودک  ادراري  دستتترگاه  بررستتتی و  بيولوژیکی تکامل

  تومور  بزرگستتتا ن   بتا  کودکتان  در  آن  اخرالف  بر  تتكکيتد

 گلومرونسریت  ویلمز 

 ☐ حضوری

 ☒ آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 3گروه

 جونبخش 

10 

26/12/1400 

  - ادراري  دستتترگتاه  اخرال ت  بته  مبرال  کودک  از  مراقبتت

  حالب    به  مثانه   ریسالکس  ادراري  هاي  عسونت:  تناستتلی

 . نسروتيک  سندرم

 ☐ حضوری

 ☐  آنالين

 ☒ آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 4گروه 

 جونبخش 

11 

14/1/1401 

  در  هتاآن  اخرالف  بر  تتكکيتد  بتا  الکرروليتت  و  آب  اخرال ت

 آب  اخرال ت در  پرسراري  مراقبت.بزرگستا ن  با  کودکان

 الکرروليت و

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 5گروه 

 جونبخش 

12 

17/1/1401 
  با  کودک  تنسستتی  دستترگاه  بررستتی و  بيولوژیکی تکامل

  ستتندرم   بزرگستتا ن  با  کودکان  در آن  اخرالف  بر تكکيد

 آسم و  پنومونی  پانکراس  فيبروزکسريک  کروپ 

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 6گروه

 جونبخش 

13 

21/1/1401 

 و   ختانواده  هتاي  مراقبتت  و  کودک  العمتل  عکس  بر  مروري
 تسکينی  مراقبت. و  احرضار  حال در  کودک

 ☒ حضوری

 ☐ آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر 1گروه 

 جعفری 

14 

24/1/1401 

  اخرال ت   کلی  مستاهيم:  حستتتی  و  شتتتنتاخری  اخرال ت

  عقب و  داون  ستتتندرم  پرستتتراري  مراقبت و  شتتتناخری

  بر  تتكکيتد  بتا  نتابينتایی  نتاشتتتنوایی    (MR)ذهنی  متانتدگی

 .کودکان  از  مراقبت و  توانب شی و پيشگيري  هايجنبه

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐ آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

دکتر   2گروه 

 جعفری 

15 

28/1/1401 

 ☒ حضوری (اموزش  هماهنگی با)  ترم  ن ميا  امرحان

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☐تکلیف

 ☒ آزمون

 ☐ گفتگو

 نم  دکتر 

 نباتی

 

16 

31/1/1401 

  با  کودک  گوارش دستترگاه  بررستتی و  بيولوژیکی تکامل

  مراقبت  بزرگستتا ن   با  کودکان  در آن  اخرالف  بر تكکيد

  استرسرا،    استهال   گوارشتی  اخرال ت  به  مبرال کودک  از

 پذیر  تحریک روده  سندرم  گاسرروازوفاژ   ریسالکس

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐ آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر 3گروه

 جعفری 

17 

4/2/1401 
  گوارشتتتی   اخرال ت  بته  مبرال  کودک  از  مراقبتت  ادامته

     ستتتلياک پيلور  تنگی  انواژیناستتتيون     هيرشتتتنرون 

   حاد  آپاندیست

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

  دکتر 4گروه 

 جعفری 

18 

7/2/1401 
  با  کودک  عصتتبی  دستترگاه  بررستتی و  بيولوژیکی تکامل

  اخرال ت   بزرگسا ن   با  کودکان  در آن  اخرالف  بر تكکيد

 تب  از  ناشی  تشن   کودکان   در تشن 

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 5گروه 

 جونبخش 



 

 

 
 
 
 
 

19 

11/2/1401 

 ☐ حضوری مغزي  فل  و  مننژیت  به مبرال  کودک  از  مراقبت

 ☒  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 خانم 6گروه

 جونبخش 

 

 

20 

14/2/1401 
  حضوری   کودک  خون  گردش  دسرگاه  بررسی و  بيولوژیکی تکامل

 ☐  آنالين

 ☒  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 کلهر آقای 1گروه 

21 

18/2/1401 
 ☒ حضوری .  کاوازاکی  سندرم هينوکسمی   قلب   احرقانی  نارسایی

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 کلهر آقای 2گروه 

22 

21/2/1401 
  بر  تكکيد  با  بررستتی و  بيولوژیکی تکامل:  خون  اخرال ت

  فقرآهن   خونی  کم  بزرگستتتتا ن   و  کودکتان  اخرالف

   تا سمی 

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 همتی  دکتر 3گروه

23 

25/2/1401 

  هموفيلی:  خون  اخرال ت  بته  مبرال  کودک  از  مراقبتت
 خون  سرطان

 

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 همتی  دکتر 4گروه 
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28/2/1401 

 ☒ حضوری   کودکان  ریوي  قلبی  احياي-  خارجی جسم  آسنيراسيون

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 کلهر آقای 5گروه 
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1/3/1400 

  تاکيد  با  کودک  و  شتيرخوار  بررستی و  بيولوژیکی تکامل

  کودک  از  مراقبت –  بزرگستا ن و  کودکان  در  اخرالف  بر

  اوري   کترتون  فتنتيتتل)مترتتابتولتيتتک   اخترتاللتتت  بتته  متبترتال

 (  دیابت  گا کروزمی

 ☒ حضوری

 ☐  آنالين

 ☐  آفالين

 ☒تکلیف

 ☐ آزمون

 ☐ گفتگو

 همتی  دکتر 6گروه

26 

 

 ☐  آنالين ترم  پایان  امرحان

 ☐  آفالين

 ☐تکلیف

 ☒ آزمون

 ☐ گفتگو

 نم  دکتر 

  نباتی

 

 

 


