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 پرستاری   گروه آموزشی:                                    پرستاری بروجرد               دانشکده:

 99-99 اولنیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:         کارشناسی پرستاری تحصیلی:       یرشتهمقطع و 

 -نظری :      نوع واحد               2     :تعداد واحد                پرستاری کودک سالم   :نام واحد درسی

                                                     عملی

 02الی  01ساعت  چهارشنبه : زمان برگزاری کالس            پرستاری بهداشت مادر و نوزاد        یش نیاز:پ

   63  :تعداد دانشجویان         دانشکده پرستاری بروجرد:         مکان برگزاری

 خانم الماسی : مسئول درس 

 خانم الماسی)به ترتیب حروف الفبا(:  اساتید

 06الی02چهارشنبه : ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح دوره: 

این واحد درسی حاوی اصول مراقبت خانواده محور، مفاهیم رشد وتکامل، نیازها و مشکالت بهداشتی کودکان در 

دوره های سنی مختلف است. طی این درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک و خانواده جهت حفظ و 

وه این درس دانشوو را با نظریه ها، جنبه ارتقا سالمت و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی تاکید میشود. به عال

های فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت کودک آشنا کرده ضمنا استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و حل مشکل 

 با کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده نیز مد نظر می باشد. 

 هدف کلی: 
مل و نیازهای کودک و خانواده به منظور انوام مداخالت الزم جهت ارتقا سالمت کودک و آشنائی دانشوو با فرآیند رشد و تکا

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

 اهداف بینابینی:)اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(

 

 رستار کودکان  را شرح دهد نقش پ 

  .حقوق کودکان  را توضیح دهد 

 را تعریف وعوامل موثر بر آن  را شرح دهد.   مفاهیم رشد و تکامل 

  .نظریه های رشد و تکامل کودک  را بر اساس نظریه پردازان مختلف  توضیح دهد 

  .ابزارهای رشد وتکاملی  را شرح دهد 

 در گروه های سنی مختلف  را توضیح دهد بازی 

  شیرخوارگی را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

  و نیاز خانواده  را شرح دهد.  مشکالت بهداشتی دوره شیرخوارگیتدابیر پرستاری در خصوص 

  نوپایی  را توضیح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 
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 یی و نیاز خانواده  را توضیح دهد. نو پا ره دو مشکالت بهداشتی  تدابیر پرستاری در خصوص 

  خردسالی  را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

  دوره خردسالی و نیاز خانواده را توضیح دهد.  مشکالت بهداشتی تدابیر پرستاری در خصوص 

  سن مدرسه  را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

  دوره مدرسه و نیاز خانواده را توضیح دهد ی مشکالت بهداشتتدابیر پرستاری در خصوص 

  .خصوصیات رشد وتکامل دوره نوجوانی )بلوغ ( را شرح دهد 

  دوره بلوغ و  نیاز خانواده را توضیح دهد مشکالت بهداشتی تدابیر پرستاری در خصوص 

 

 های تدریس:شیوه

   بحث گروهی     پرسش و پاسخ               سخنرانی 
 

 تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(وظایف و 

 

  در کالس درس . و به موقع حضور منظم   و ی اخالقرعایت اصول 

 عدم ورود به کالس پس از حضور استاد و نداشتن غیبت غیر موجه 

 و شرکت در پرسش و پاسخ کالسی حضور فعال در کالس 

  در کالس درس و عدم استفاده از آن  کردن موبایل سایلنت 

  ارائه تکالیف  در زمان مقرر شده 

  برابر مقرارت آموزشی دانشکده برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اسالید  تخته و گچ          وایت برد

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

                                      نمره 1 : )عدم غیبت و تاخیر و مشارکت در بحث های کالسی، رعایت نظم و اصول اخالقی( در کالس فعالحضور 

                                                 نمره  2 پروژه کالسی:        پرسش و پاسخ کالسی( : ا نمره                   و کتبی ) کوئیز شفاهی

 نمره 11پایان ترم :                              نمره 2 میان ترم:

 نوع آزمون

 غلط -صحیح جور کردنی   چند گزینه ای  کوتاه پاسخ   تشریحی  

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببرید(:

  ، کان ونگ. نشر بشری، آخرین ویرایشدرسنامه پرستاری کودپوران سامی 

 سونیا آرزومانیاس، درسنامه پرستاری کودک سالم، نشر جامعه نگر، آخرین ویرایش 

 ( کودک سالم، انتشارات اندیشه رفیع1ژیال میرالشاری، پرستاری کودکان ) 

  منابع به روز اینترنت در مورد کودکان 

1. Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and 

Children. 9 ed. 2016 

 
ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

 بیان طرح درس  -معارفه و آشنایی با دانشجویان  72/6/89  0

 پرستاری کودکان و سالمت در دوره کودکی

خانم 

 الماسی

تئوری های رشد و تکامل  : تکامل و اهمیت آنمفاهیم رشد و  3/7/99 2

بررسی تکامل و ،  )فروید، اریکسون، پیاژه، کوهلبرگ(

 ابزارهای غربالگری رشد و تکامل کودک

خانم 

 الماسی

6 

 

رشد و تکاملل  و ارتقلاس سلالمت کلودک شلیرخوار و       11/7/99

سلندرم  ) خانواده و مسائل بهداشتی رایج در ایلن سلن  

، مکیدن انگشت، سلندرم  جداییکودک لوس، اضطراب 

 مرگ ناگهانی شیرخوار، برفک، درماتیت دیاپر و...(

خانم 

 الماسی

رشد و تکامل  و ارتقاس سالمت کودک نوپلا و خلانواده و    17/7/99 4

)تعلیم توالت، رقابلت   مسائل بهداشتی رایج در این سن

 و...( کج خلقی و منفی گراییخواهر برادری، 

خانم 

 الماسی

رشد و تکامل  و ارتقاس سالمت کودک خردسال و خانواده  21/7/99 5

آموزش  پرخاشگری،)و مسائل بهداشتی رایج در این سن

 و...( جنسی

خانم 

 الماسی

رشد و تکامل  و ارتقاس سالمت کلودک سلن مدرسله  و     1/9/99 3

)انطباق بلا   خانواده و مسائل بهداشتی رایج در این سن

 و... ( ترس از مدرسهاسترس و 

خانم 

 الماسی

 و خلانواده و ارتقاس سالمت دوره نوجوانی    رشد و تکامل 9/9/99 7

اعتیاد، خودکشی و ) مسائل بهداشتی رایج در این سنو 

خانم 

 الماسی
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 آکنه و تصویر ذهنی از بدن و...( افسردگی،

خانم  تعطیل رسمی  11/9/99 8

 الماسی

 امتحان میان ترم 22/9/99 9

 نارسایی رشد در سنین مختلف ، تغذیه ای کودکنیاز های  

  شیرخوارگی ولیک، کندر کودکان و پیشگیری از آ

خانم 

 الماسی

اسکوروی، ای )کواشیوکور، ماراسموس،  اختالالت تغذیه 29/9/99 01

 تیسم، حساسیت غذایی(راشی

خانم 

 الماسی

سرخجه، رزوئوال، اوریون، مخملک، آبله  اختالالت عفونی  6/9/99 00

 مرغان

خانم 

 الماسی

خانم  مننژیت، آنسفالیتادامه اختالالت عفونی :   13/9/99 02

 الماسی

 )شب ادراری و بی اختیاری ادرار و مدفوع( اختالالت دفعی   21/9/99 06

  پرستاری در بیماریهای انگلی روده ای 

خانم 

 الماسی

 (اختالل یادگیری -بیش فعالیرفتاری ) اختالالت 27/9/99 04

 غفلت و سو استفاده() سوس رفتار با کودک

خانم 

 الماسی

  در سنین مختلف نقش بازی بر رشد و تکامل کودک  1/11/99 05

الت تاثیر آن بر رشد و تکامل و اختالدر کودکان  و  خواب

 شایع در دوران مختلف رشدی

خانم 

 الماسی

خانم  در کودکان سنین مختلف و پیشگیری از آنها حوادث شایع 11/11/99 03

 الماسی

 امتحان پایان ترم  07

 پروژه کالسی :

 نفره 4تشکیل گروه های ماکزیمم  -0

 پرستاری کودکان  بامتناسب با عناوین درسی و مرتبط انتخاب موضوع  -2

 pub med, google scholar, science direct, web)سرچ مقاالت در پایگاه های معتبر  -6

of science,  sid, magiran ,…. ) هم مقاالت )پژوهشی جدید مقاله  4و انتخاب حداقل 

الت چاپ شده از سال ، مقایا گزارش موردی نباشد مروریمقاالت ، باشد انگلیسیهم فارسی و 

 (مورد قبول است به بعد 2105

 تائید نهایی عناوین مقاالت توسط استاد مربوطه  -4

 در گروه و نقد و بررسی و جمع بندی  تمطالعه مقاالو ترجمه  -5
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)شامل صفحات خالصه مقاله به همراه نقد و بررسی و نظرات و جمع بندی نهایی تدوین پروژه  -3

 و تایپ و تحویل آن در موعد مقرر با توجه به یافته های تحقیقاتیدرباره موضوع( 

 دقیقه  01الی  5س در حد شفاهی یافته ها در کالارائه  -7


