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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 پرستاری کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادانگروه آموزشی: 

 ( Course  Plan)  دورهطرح 

 پرستاری کودک سالمپیش نیازیا همزمان:                                                     )کودک سالم( کودکانپرستاری  کارآموزی  : درس نام

 96 -97 اول  :نیمسال                                                   پرستاریکارشناسی  پنجمترم : شته و مقطع تحصیلیر

 ساعت (      51)  1تعداد واحد :                                     7:30-12:30     شنبه  یک شنبه  دوشنبه وز و ساعت برگزاریر

 ،شیرخوارگاه مهد کودک دانشگاه– تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه مدارس: محل برگزاری

  ثابتی-اساتید:دکترشوقی 

       8-10شنبه ها دو:زمان مشاوره با استاد

 E-mail shoghimmahnaz@yahoo.com 

E-mail: Sabeti.f @iums.ac.ir  

 

 :دوره شرح

کارآموزی موقعیتهای مختلف جهت کسب تجارب عملی با کودکان سنین مختلف )با توجه به مراحل طی این دوره 

فراهم می شود تا   (وشیرخوارگاه  )مهدهای کودك مراکز نگهداری کودك سالم مدارس ومختلف رشد وتكامل (در

 دانشجو با استفاده از مهارتهای تفكر خالق و حل مسئله از کودك وخانواده در سالمت وبیماری مراقبت نماید.

 :هدف كلی  

 ارائهرشد وتكامل کودکان و پایش، ایجاد توانایی دردانشجوجهت برقراری ارتباط مناسب باکودك وخانواده 

 در مراحل مختلف رشد وتكامل آموزشهای الزم به کودك وخانواده در جهت ارتقا سالمتی
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 :ویژههداف ا

 از دانشجو انتظار می رود: آموزش بالینیاین دوره  رد

را از نظر معیارهای رشد و تكامل و سالمت عمومی بررسی  دردوره های تكاملی مختلف کودك 5حداقل  .1

 .و نتایج را ثبت نماید 

 بازیهای متناسب با سن تكاملی کودك را اجرا کند. .2

 برنامه تغذیه ای مناسب با سن کودك را تدوین نماید. .3

 داده واجرا کند.نكات ایمنی در جهت پیشگیری از حوادث شایع در سنین مختلف را آموزش  .4

 را از نظر اختالالت یادگیری غربالگری نماید.  سن مدرسه بر اساس فرم مخصوص کودکان .5

 گزارش نماید.  ومهدکودك اساس فرم ارجاع موارد غیر طبیعی را به مسئولین مدرسهبر  .6

 پنج  پرونده بهداشتی برای  کودکان سن مدرسه یا پیش دبستانی تشكیل دهد.  .7

 روزانه وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان را کنترل نماید  و موارد مشكوك را گزارش دهد.  .8

  .ارد ارزیابی کندبر اساس چك لیست استاندرا  محیط  .9

  .کتبا گزارش نماید یا شیرخوارگاه نقاط قابل بهبود در بهداشت محیط را به مدیر مدرسه یا مهد کودك .10

یك برنامه آموزشی در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر، اصول تغذیه صحیح، رشد و تكامل کودك،  .11

طراحی یا مهدکودك ت  مسئولین مدرسه کمكهای اولیه، بهداشت دهان و دندان و سایر موارد به درخواس

 می باشند.  ومربیان مهد آموزگاران و  اجرا و ارزشیابی نماید.  گروه هدف این آموزشها کودکان، اولیا

 

 

 

 شيوه ارزشيابی :

 درصد  50ارزشیابی عملكرد دانشجو بر اساس فرم تدوین شده:  

 درصد 30                                                     :ارائه برنامه آموزشی

 درصد 20 :اصول عمومی اخالق حرفه ای ومشارکت وهمكاری در برنامه های روزانه 

 

 


