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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي

 

 پرستاری   گروه آموزشي:                                    پرستاری بروجرد               دانشکده:

 0911-0011 دومنیمسال تحصیلي و سال تحصیلي:                    كارشناسي پرستاری تحصیلي:       یرشتهمقطع و 

                                                     عملی -نظری :  نوع واحد               2     :تعداد واحد                پرستاری كودک سالم   :نام واحد درسي

 72الی  71شنبه ساعت  : زمان برگزاری كالس            پرستاری بهداشت مادر و نوزاد        یش نیاز:پ

   01  :دانشجويان تعداد                                  سامانه نوید:  مکان برگزاری

 خانم الماسی : مسئول درس 

 خانم الماسی)به ترتیب حروف الفبا(:  اساتید

 71الی72چهارشنبه : ساعات مشاوره با دانشجو

 

  :درس معرفي

تکامل، نیازها و مشکالت بهداشتی کودکان در دوره های سنی مختلف  این واحد درسی حاوی اصول مراقبت خانواده محور، مفاهیم رشد و

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

اعی موثر بر سالمت کودک آشنا کرده ضمنا استفاده از تاکید میشود. به عالوه این درس دانشجو را با نظریه ها، جنبه های فرهنگی و اجتم

 مهارت های تفکر انتقادی و حل مشکل با کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده نیز مد نظر می باشد. 

 هدف كلي: 

هت ارتقا سالمت کودک و خانواده در آشنائی دانشجو با فرآیند رشد و تکامل و نیازهای کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم ج

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

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 

  نقش پرستار كودكان  را شرح دهد 

  .حقوق كودكان  را توضیح دهد 

  را تعريف وعوامل موثر بر آن  را شرح دهد.   تکاملمفاهیم رشد و 

  .نظريه های رشد و تکامل كودک  را بر اساس نظريه پردازان مختلف  توضیح دهد 

  .ابزارهای رشد وتکاملي  را شرح دهد 

 در گروه های سني مختلف  را توضیح دهد بازی 

  شیرخوارگي را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

 و نیاز خانواده  را شرح دهد.  مشکالت بهداشتي دوره شیرخوارگيری در خصوص تدابیر پرستا 

  نوپايي  را توضیح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

 يي و نیاز خانواده  را توضیح دهد. نو پا دوره  مشکالت بهداشتي  تدابیر پرستاری در خصوص 

  خردسالي  را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 
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  دوره خردسالي و نیاز خانواده را توضیح دهد.  مشکالت بهداشتي پرستاری در خصوص تدابیر 

  سن مدرسه  را شرح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره 

  دوره مدرسه و نیاز خانواده را توضیح دهد مشکالت بهداشتي تدابیر پرستاری در خصوص 

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

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

 

 های تدريس:شیوه

           پرسش و پاسخ                سخنرانی برنامه ریزی شده               سخنرانی

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

 :سایر موارد

 

 : وظايف و تکالیف دانشجو

 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   

   : پرستاری کودکان مرتبط میباشد را انتخاب و با جست و جو در یک عنوان از مباحث تعیین شده یا مباحثی که به پروژه کالسی

فارسی و انگلیسی جدید( یک تحقیق جامع به مقاله  0حداقل میان پایگاه های علمی و ژورنال ها و مقاالت علمی پژوهشی معتبر )

 صورت انفرادی انجام و در قالب پیشنهادی تایپ و  ارسال نمایید. 

  حضور فعال در جلسات گفت و گوی مجازی و شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید وsky room 

 

 : قوانین و مقررات كالس

  ساعت پس از بارگزاری محتوا،  به منزله غیبت در آن جلسه محسوب میشود. 20عدم ثبت تیک تائید مطالعه  در سامانه نوید طی 

 تاالر گفت و گو سامانه نوید و حضور به موقع و اعالم حضور در ساعت اع( المی در جلسات آنالینsky room ) 

  .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 

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

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

 

 بیستنمره از  فعالیت رديف

 5 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 0

 9 )شفاهي و كتبي(های كالسي آزمون 2

 2 آنالين آفالين وهای در كالس فعال حضور 9

 01 امتحان پايان ترم 0

 

 نوع آزمون

      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:

 

 ونگ. نشر بشری، آخرين ويرايش  پوران سامي ، درسنامه پرستاری كودكان 

 ( كودک سالم، انتشارات انديشه رفیع0ژيال میرالشاری، پرستاری كودكان ) 

  منابع به روز اينترنت در مورد كودكان 

 

 توضیحات مهم:

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7 77/77/99 
 -معارفه و آشنایی با دانشجویان 

   * بیان طرح درس
* 

 21-71 
 خانم الماسی

2 71/77/99 

، برنامه  سالمت در دوره کودکی

پرستاری  های مراقبت بهداشتی و

تاثیر خانواده، فرهنگ، کودکان و 

اجتماع و مذهب بر سالمت کودک 

 و...

 *  

* 

  

 خانم الماسی
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1 22/77/99 

مفاهیم رشد و تکامل و اهمیت آن 

: تئوری های رشد و تکامل 

)فروید، اریکسون، پیاژه، 

کوهلبرگ( ، بررسی تکامل و 

ابزارهای غربالگری رشد و تکامل 

 کودک

 *  

* 

  

 خانم الماسی

0 2/72/99 

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت 

کودک شیرخوار و خانواده و 

مسائل بهداشتی رایج در این سن 

اضطراب ، سندرم کودک لوس)

، سندرم مکیدن انگشت، جدایی

، برفکمرگ ناگهانی شیرخوار، 

 و...( درماتیت دیاپر

 *  

* 

  

 خانم الماسی

2 9/72/99 

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت 

کودک نوپا و خانواده و مسائل 

بهداشتی رایج در این سن )تعلیم 

کج توالت، رقابت خواهر برادری، 

 و...( خلقی و منفی گرایی

 

* 

* 

* 

*  

 خانم الماسی

6 76/72/99 

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت 

کودک خردسال و خانواده و 

مسائل بهداشتی رایج در این سن 

 و...( آموزش جنسی، پرخاشگری)

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی

1 21/72/99 

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت 

کودک سن مدرسه  و خانواده و 

مسائل بهداشتی رایج در این سن 

ترس از )انطباق با استرس و 

 و... ( مدرسه

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی

1 70/7/7011 

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت 

مسائل و  و خانواده دوره نوجوانی 

، اعتیاد) بهداشتی رایج در این سن

و  آکنه، افسردگیو  خودکشی

 از بدن و...( تصویر ذهنی

 

* 

 

* 

*  

 خانم الماسی

9 27/7/7011 

نیاز های تغذیه ای کودک در 

سنین مختلف ، نارسایی رشد در 

کولیک ، کودکان و پیشگیری از آن

 شیرخوارگی

 

* 

* 

* 

  

 خانم الماسی

71 21/7/7011 

اختالالت تغذیه ای )کواشیوکور، 

، راشیتیسمماراسموس، اسکوروی، 

 (حساسیت غذایی
 

* 
 

* 
  

 خانم الماسی

77 0/2/7011 
اختالالت عفونی سرخجه، رزوئوال، 

 اوریون، مخملک، آبله مرغان
 

* 
 

* 
  

 خانم الماسی

72 77/2/7011 
ادامه اختالالت عفونی : مننژیت، 

 آنسفالیت
 

* 
 

* 
  

 خانم الماسی

 خانم الماسی  * *  * شب ادراری و بی اختالالت دفعی ) 71/2/7011 71



  

5 

 

 (اختیاری ادرار و مدفوع

پرستاری در بیماریهای انگلی روده 

 ای

70 22/2/7011 

 -بیش فعالیاختالالت رفتاری )

 (اختالل یادگیری

)غفلت و سو  سوء رفتار با کودک

 استفاده(

 

* 

* 

* 

  

 خانم الماسی

72 7/1/7011 

نقش بازی بر رشد و تکامل کودک 

 در سنین مختلف

خواب در کودکان  و تاثیر آن بر 

رشد و تکامل و اختالالت شایع در 

 دوران مختلف رشدی

 

* 

 

* 

  

 خانم الماسی

76 1/1/7011 
حوادث شایع در کودکان سنین 

 مختلف و پیشگیری از آنها
*  

 
* 

* 21-71 
 خانم الماسی

 خانم الماسی       امتحان پایان ترم  71
 

 


