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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

  درس:  مشخصات كلي

 

 پرستاری     گروه آموزشي:                                    پرستاری بروجرد                 دانشکده:

 1400-1401  اول نیمسال تحصیلي و سال تحصیلي:                      كارشناسي پرستاری تحصیلي:        یرشتهمقطع و  

 نظری  :  نوع واحد               3     :تعداد واحد                 بیماری های كودكانپرستاری      :نام واحد درسي

 11الی  8شنبه ساعت چهارشنبه  : زمان برگزاری كالس                    کودک سالم            پرستاری    یش نیاز:پ

   37   :تعداد دانشجويان                                  سامانه نوید:  مکان برگزاری

 خانم الماسی  : مسئول درس 

 خانم الماسی )به ترتیب حروف الفبا(:  اساتید

 13الی12چهارشنبه : ساعات مشاوره با دانشجو

 

   :درس  معرفي 

ع  در این درس با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی بر اساس فرآیند پرستاری و مراقبت خانواده محور، نحوه ارائه مداخالت مناسب جهت رف

کودکان آموزش داده میشود. همچنین بر آموزش و نوتوانی خانواده و کودک تاکید میگردد. این درس بر مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و  

اختصاص دارد. شایان ذکر است که در تدریس اختالالت مربوطه بر اختالف عالئم و مراقبتها در کودکان و   دو بخش نوزادان و کودکان بیمار 

 بزرگساالن تاکید میشود.

 هدف كلي: 

د به  تلفکمک  زم  یقبل   های¬آموخته  قیانشجو جهت  در  ب  نهیخود  بستر  یماریاثرات  مفاه  یو  خانواده،  و  بر کودک  روش   م یشدن    های¬و 

ب  اتی و کل  یمراقبت ا  های ¬ستمیس  یکیولوژیتکامل  منظور  به  بدن  از سالمت  های¬و شناخت حالت  یبررس  ییتوانا  جادیمختلف  در    یانحراف 

در مورد سالمت کودک و آموزش آن به مادر و    یریشگیو موارد پ   ی اصول بهداشت  ت ی. رعاینوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستار

 خانواده

 

 بینابیني:اهداف 

 مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن ، آمادگی کودک جهت معاینه و بستری شدن را شرح دهد .  •

های درمانی و پروسیجرهای رایج در کودکان را توضیح  یم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال، آمادگی جهت تشخیص، روشمفاه •

 دهد.  

 مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را شرح دهد.   •

 حسی و مراقبت های پرستاری از خانواده و کودک در حال احتضار توضیح دهد.    –مفاهیم کلی اختالالت شناختی  •

 های سیستم عصبی را شرح دهد.  بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری •

 های سیستم گوارشی را توضیح دهد بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری •
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 اسکلتی را شرح دهد.   -های سیستم عضالنیمراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاریبررسی و  •

 تناسلی را شرح دهد.   -های سیستم ادراریبررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با ناهنجاری •

 مشکالت نوزادان پر خطر را توضیح دهد.   •

 مشکالت متابولیک نوزادان را توضیح دهد.   •

 ری از کودکان مبتال به اختالالت کلیوی را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن شرح دهد.  بررسی و مراقبت پرستا •

بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت آب و الکترولیت را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن توضیح   •

 دهد.  

 بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه گوارشی را شرح دهد.   •

اه تنفسی فوقانی را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن شرح بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگ  •

 دهد. 

بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه تنفسی تحتانی را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن شرح   •

 دهد. 

و عروق را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن شرح  بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت دستگاه قلب •

 دهد. 

 بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت خون را با تاکید بر اختالف بین کودکان و بزرگساالن شرح دهد.  •

 ین کودکان و بزرگساالن شرح دهد. بررسی و مراقبت پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت سیستم عصبی را با تاکید بر اختالف ب

 

 

 های تدريس:شیوه

            پرسش و پاسخ                 سخنرانی برنامه ریزی شده                سخنرانی

         (TBL)  یادگیری مبتنی بر تیم          (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله         بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :   تکالیف دانشجووظايف و  

 دانلود و مطالعه محتواهای آپلود شده در سامانه نوید طبق برنامه درسی •

 ارائه تکالیف مشخص شده در زمان مقرر  •

هر جلسه بعد از دانلود محتواها و مطالعه آن، به مدت یک هفته فرصت دارید که مباحث عنوان شده را در قالب یک صفحه  تکالیف : •

 به صورت دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس ارسال کنید.  

   ارائه پروژه کالسی •

را انتخاب و بر اساس منابع و رفرنس های  حث تعیین شده یک عنوان از مبا نفره تشکیل دهید و 5الی  4گروه های :  پروژه کالسی  •

ارائه دهید پاورپوینت آماده کرده و  ا. )به صورت  معرفی شده،  پاور پوینت صداگذاری شده در  حضوری،  جلسه آخر    3سکای روم یا 

 کالس(

 تمداخالو   شدن در کودک و خانواده یاز بستر ی ناش یاسترس ها) شدن یو بستر یماریب یمراقبت خانواده محور از کودک ط ✓

 ( شدن یاز بستر یثر در کاهش استرس ناشوم

 ارتباط و بررسی فیزیکی کودک  ✓

روش  )  مفاهیم کلی مرتبط با روشهای مراقبتی اطفال، آمادگی جهت تشخیص ، روشهای درمانی و پروسیجرهای رایج در کودکان ✓

آشنایی با تجهیزات الزم  ، های حرکتیانواع محدود کننده، انجام آزمایشات تشخیصیآمادگی کودک و خانواده جهت ، دارو دادنهای 

 و روش های گاواژ ، تغذیه با گاستروستومی و دفع روده ای( 

 بررسی درد و درمان آن در کودکان ✓

 ی مزمن و ناتوان یماریمراقبت خانواده محور از کودک مبتال به ب ✓
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 حتضارخانواده محور از کودک در حال ا مراقبت ✓

سندرم داون، عقب ماندگی ذهنی، کاهش شنوایی و اختالالت بینایی با تاکید بر  ) کودک مبتال به نقایص شناختی، حسی یا ارتباطی 

 (مراقبت خانواده محور ، جنبه های پیشگیری و توانبخشی

 ( در کودکان  CPRاحیای قلبی ریوی ) ✓
 

 sky roomحضور فعال در جلسات گفت و گوی مجازی و شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید و  •

 

 :  قوانین و مقررات كالس 

 ساعت پس از بارگزاری محتوا،  به منزله غیبت در آن جلسه محسوب میشود.  24عدم ثبت تیک تائید مطالعه  در سامانه نوید طی  •

 (  sky roomالمی در جلسات آنالین )تاالر گفت و گو سامانه نوید و حضور به موقع و اعالم حضور در ساعت اع  •

 به تکالیفی که بدون عذر موجه با تاخیر ارسال شوند نمره ای تعلق نمیگیرد.  •

اصول آموزش مجازی اعم از داشتن پوشش مناسب، حضور در مکانی آرام و بدون اصوات مزاحم، استفاده از اسامی متناسب با  رعایت  •

 در زمان ورود به کالس های آنالین  شناسنامه 

در جلسه )اعم از استاد و  مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان به شمار میرود  جرائم اینترنتی  مصداق اجتناب از مواردی که  •

  دانشجویان دیگر(

 شرکت در پرسش و پاسخ های شفاهی و آزمون های کتبی   •

 

 وسايل آموزشي:   

      وب سرویس کالس آنالین        سامانه مدیریت یادگیری                    کامپیوتر               پروژکتورویدئو     وایت برد

 :  ببرید(لطفاً نام  )  سایر موارد          سامانه آزمون مجازی فرادید  
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 5 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 )شفاهي و كتبي(های كالسي  آزمون 2

 2 آنالين آفالين وهای در كالس فعال  حضور 3

 10 امتحان پايان ترم 4

 

 آزموننوع  

       غلط -صحیح      جور کردنی               ایچندگزینه             پاسخ کوتاه        تشریحی

 -----------  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسي
 

1. Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and Children. 9 ed. 2016 
 

 منابع فارسي: 
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 پوران سامي ، درسنامه پرستاری كودكان ونگ. نشر بشری، آخرين ويرايش  •

 ، انتشارات انديشه رفیعبیمار( كودک  2ژيال میرالشاری، پرستاری كودكان ) •

 منابع به روز اينترنت در مورد كودكان   •

 

 بندی ارائه درس جدول زمان 
ردی

 ف
 عنوان جلسه  تاریخ

ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین 

1 24/6/1400 
  -معارفه و آشنایی با دانشجویان 

 بیان طرح درس
* 

* 
  

* 
 12-10 

 خانم الماسی 

2 31/6/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت سیستم  

عصبی با تاکید بر اختالف بین  

 کودکان و بزرگساالن:

تشنج در کودکان و تشنج ناشی از 

 تب

 (CPفلج مغزی)

 *  

* 

  

 خانم الماسی 

3 7/7/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت دستگاه 

تنفسی فوقانی با تاکید بر اختالف  

 کودکان و بزرگساالن: بین 

سندرم های کروپ،  آسپیراسیون 

 جسم خارجی و پنومونی 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت دستگاه 

تنفسی تحتانی با تاکید بر اختالف 

 بین کودکان و بزرگساالن: 

 آسم و فیبروزکیستیک 

 احیای قلبی ریوی در کودکان 

 *  

* 

  

 خانم الماسی 

4 14/7/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت دستگاه 

 گوارشی:

هیرشپرونگ، گاستروازوفاژ  

ریفالکس، انواژیناسیون، تنگی  

 پیلور 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت آب و  

الکترولیت، اسهال و استفراغ  با  

تاکید بر اختالف بین کودکان و  

 بزرگساالن

 *  

* 

  

 خانم الماسی 

 خانم الماسی   * * * * بررسی و مراقبت پرستاری از  21/7/1400 5
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کودکان مبتال به اختالالت کلیوی 

با تاکید بر اختالف بین کودکان و  

 بزرگساالن:

 سندرم نفروتیک  •

 عفونت های ادراری •

 تومورویلمز  •

 ریفالکس مثانه به حالب  •

6 28/7/1400 

پرستاری از بررسی و مراقبت 

کودکان مبتال به اختالالت دستگاه 

قلب و عروق با تاکید بر اختالف  

 بین کودکان و بزرگساالن: 

بیماریهای مادرزادی قلب  

 )سیانوتیک و غیر سیانوتیک(

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی 

7 5/8/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت دستگاه 

تاکید بر اختالف  قلب و عروق با 

 بین کودکان و بزرگساالن: 

 نارسایی احتقانی قلب و کاوازاکی 

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی 

8 12/8/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

کودکان مبتال به اختالالت خون با 

تاکید بر اختالف بین کودکان و  

 بزرگساالن:

 آنمی فقر آهن  •

 تاالسمی  •

 هموفیلی •

 لوسمی  •

 

* 

 

* 

*  

 الماسی خانم 

9 19/8/1400 

آشنایی با اهمیت مراقبت از 

 نوزاد پر خطر:

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به سپسیس

بررسی و مراقبت نوزاد  •

مبتال به آنتروکولیت 

 نکروزان 

بررسی و مراقبت   •

پرستاری از نوزادان با  

های سیستم  ناهنجاری

 عصبی: 

ناهنجاریهای جمجه)  •

آنسفالوسل، 

هیدروسفالی،  

 میکروسفالی(

 

* 

* 

* 

  

 خانم الماسی 
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ناهنجاریهای ستون  •

فقرات) اسپاینابیفیدا، 

مننگوسل، 

 میلومننگوسل( 

10 26/8/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

های سیستم  نوزادان با ناهنجاری

 گوارشی:

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به فتق دیافراگم 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به آمفالوسل

بررسی و مراقبت نوزاد  •

مبتال به ناهنجاری 

 آنورکتال 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به شکاف کام و لب 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

مبتال به آترزی مری و 

 فیستول بین نای و مری 

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی 

11 3/9/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

های سیستم  ناهنجارینوزادان با 

 اسکلتی:  -عضالنی

بررسی و مراقبت نوزاد  •

مبتال به در رفتگی  

 مادرزادی هیپ

بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به  

 پای چماقی 

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی 

12 10/9/1400 

بررسی و مراقبت پرستاری از 

های سیستم  نوزادان با ناهنجاری

 تناسلی: -ادراری

نوزاد بررسی و مراقبت  •

 مبتال به هیدروسل 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به کریپتورکیدیسم

بررسی و مراقبت نوزاد  •

مبتال به ایپسپادیازیس و  

 هیپوسپادیازیس

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به اکستروفی مثانه

بررسی و مراقبت نوزاد مبتال به دو 

 جنسی 

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی 
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13 17/9/1400 

 متابولیک نوزادان: مشکالت 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به هایپوتیروئیدی

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به فنیل کتونوری

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به گاالکتوزومی 

بررسی و مراقبت نوزاد  •

 مبتال به سلیاک 

 

* 

 

* 

*  

 خانم الماسی 

14 24/9/1400 

مراقبت خانواده محور از  ✓

بیماری و  کودک طی  

 بستری شدن 

ارتباط و بررسی فیزیکی   ✓

 کودک

مفاهیم کلی مرتبط با   ✓

روشهای مراقبتی اطفال،  

آمادگی جهت تشخیص ،  

روشهای درمانی و  

پروسیجرهای رایج در 

 کودکان

* 

 

* 

* 
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 خانم الماسی 

15 1/10/1400 

مفاهیم کلی اختالالت  ✓

حسی و   -شناختی 

 مراقبت پرستاری 

ریوی در  احیای قلبی  ✓

 کودکان

* 

 

 

* 

 12-10 

 خانم الماسی 

16 8/10/1400 

بررسی درد و درمان آن  ✓

 در کودکان 

مراقبت خانواده محور از  ✓

کودک مبتال به بیماری 

 مزمن و ناتوانی 

مراقبت خانواده محور از  ✓

 کودک در حال احتضار

*  

 

* 

* 12-10 

 خانم الماسی 

        امتحان پایان ترم 21/10/1400 17

 

 

 

 


