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 پرستاری ماماییدانشکده:

  کارشناسی پرستاری  :تحصیلی یرشتهو مقطع              کودکان ومراقبتها ی ویژه نوزادانپرستاری :گروه آموزشی

 96-97اولنیمسال 

  عملی -   نظری د:نوع واح / واحد عملی (   5-واحد نظری  5/1)تعداد واحد         پرستاری کودک سالمنام درس: 

  13-15:گروه یک ها شنبه  زمان برگزاری:                       پرستاری بهداشت مادر ونوزاد :زمانهمیا زیش نیاپ

ثابتی   تدوین  وبازنگری: مسئول و مسئول درس                                                          4  کالس مکان برگزاری: 

 13-15ساعت :ها شنبه دو زمان مشاوره با استاد:                                        ثابتی          -مدرسین:دکترخنجری

E mail:Sabeti.f@iums.ac.ir 
اصول مراقبت خانواده محور ، مفاهیم رشد و تکامل ، نیازها و مشکالت  شاملاین واحد درسی : دورهشرح 

بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با بهداشتی کودکان در دوره های سنی مختلف است . طی این درس 

کودک و خانواده جهت حفظ و ارتقاء سالمت و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی تاکید می شود. به 

عالوه در تدریس این درس آشنائی دانشجو با نظریه ها و جنبه های فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت 

حل مشکل در مراقبت از کودک و خانواده مدنظر می  کودک و استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و

 . باشد

آشنایی دانشجو با فرایند رشد وتکامل ونیازهای کودک وخانواده به منظور انجام مداخالت هدف کلی: 

الزم جهت ارتقاء سالمت کودک وخانواده در چارچوب مراقبت خانواده محور و فرایند پرستاری منطبق بر 

 . قی مراقبت از کودکجنبه های قانونی و اخال

 انتظار می رود قادر باشد: دانشجودر پایان این درس از  :)ویژه( بینابینیاهداف 

برنامه های مراقبت بهداشتی( بر اساس  میزان مرگ ومیر، میزان ابتال و تحوالت بهداشتی )تاریخچه، -1

 راشرح دهد . 2020مردم سالم 

اقبت غیرتروماتیک(، نقش پرستار در مراقبت از کودکان، محور ،مر فلسفه مراقبت )مراقبت خانواده -2

 مذهب را بر سالمت کودک شرح دهد . اجتماع، فرهنگ و تاثیر خانواده و

فرایند مراقبت از کودک وخانواده را بر اساس فرایند پرستاری وکار برد تفکر  نقش پرستار کودک و  -3

 انتقادی توضیح دهد. 

 ن نموده و تئوری های رشد و تکامل را شرح دهد .مفاهیم رشد و تکامل را بیا -4

، اخالقی شناختیرشد وتکامل کودک از شیرخوارگی تا نوجوانی )تکامل بیولوژیکی، اجتماعی، روانی،  -5

 و جنسی( را شرح دهد .

 موارد انحراف از رشد و تکامل نرمال و نیازمند ارجاع را شناسایی کند.  -6

 ک شرح دهد .ن در تکامل کودآبازی ونقش  -6

 ارتقای نهایی سالمت کودک را در دوره های مختلف بیان کند . -7

 در دوره های مختلف توصیف کند . را تطابق کودک با فرایند رشد وتکامل طبیعی -8

 شرح دهد.مشکالت بهداشتی دوران کودکی را  -9

ارائه  تدوین وکودک  بر اساس  مراحل رشد وتکامل سالمت کودکی =یک طرح مناسب جهت ارتقا10

 دهد.
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 های تدریس:شیوه

 √بحث گروهی                √پرسش و پاسخ  √سخنرانی برنامه ریزی شده

 √ ( lms)از طریق  یادگیری الکترونیکی                          √ (TBLدگیری مبتنی بر تیم)یا

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  در کالس درسحضور منظم 

  کالس علمی حث مبافعال درشرکت 

 و  کودک وتکاملبر اساس  مراحل رشد  وخانواده  سالمت کودک ییک طرح مناسب جهت ارتقا تدوین

 )عملیکار ( ارائه آن در کالس

  مطالعه موردیSelf-Study  وتقویت تفکر انتقادی 

 وسایل کمک آموزشی:  

   √پروژکتور اسالید  خته و گچت  √وایت برد

 

 

 )از نمره کل( :د نمرهدرصنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد  50  آزمون پایان ترم                نمره درصد  25 آزمون میان ترم

 نمره درصد 5  شرکت فعال در کالس                 نمره درصد  20  انجام تکالیف

 

 

 :نوع آزمون

     √درصد 80: ایچندگزینه       √درصد20:  پاسخ کوتاه

  

 :)لطفا نام ببرید(: ادی برای مطالعهمنابع پیشنه
 :منابع انگلیسی

1-Hochenberry , M.J,Wilson D . 2015 Wong's   Nursing Care  of Infants and 

Children. Philadelphia ,st .louis, Mosby,Elsevier. 

2-James , S. R . A shwill , J. W. Droske , S.G. Nursing care of children  principle and 

practice (last ed) Philadelphia : Saunders . 

 

Site: up to date 

 منابع فارسی:

 .1394 -ترجمه مهناز شوقی، مهناز سنجری، نشر جامعه نگر کودک سالم. پرستاری کودکان ونگ ،-1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 استاد  عنوان وتاریخ جلسه

1 
25/6/96 

 (نحوه ارزشیابی وتکالیف دانشجو اهداف ،سرفصل دروس ،منابع و)بیان طرح درسارائه  -معارفه
 مراقبت هاي برنامه و صدمات ، ابتال ميزان مير، و مرگ ميزان تاريخچه،) بهداشتي تحوالت: كودكي دوره در سالمت

فلسفه مراقبت ) مراقبت خانواده محور، مراقبت  .انتقادي تفكر وكاربرد پرستاري فرايند، )2020 سالم مردم براساس بهداشتي
از خانواده ،توسعه سالمت، پيشگيري از بيماريها وآموزش  غيرتروماتيك ( نقش پرستار كودكان درارتباط درماني ،حمايت

 بهداشت.

 

 دکترخنجری

2 
1/7/96 

های غربالگري رشد و تكامل ابزار  تئوريهاي رشد و تكامل )فرويد، اريكسون، پياژه، كوهلبرك(،  -مفاهيم رشد و تكامل 
 كودک

 

 دکترخنجری

 

3 

8/7/96 
 

 تعطیل رسمی

 

 دکترخنجری

 

 

4 
15/7/96 

خاص موثر بر رشد  یها یونقش آن بر تکامل کودک و  نقش پرستار در کاربرد باز یباز -ادامه تئوريهاي رشد وتکامل
 کودک وآموزش به خانواده

 

 
 دکترخنجری

 

5 
22/7/96 

 كودك شير خوار و خانواده: ارتقا سالمت

 (رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي، رواني اجتماعي،شناختي،جنسي 
 

 ثابتی

6 
29/7/96 

تطابق كودك با فرايند رشد و تكامل طبيعي)اضطراب جدايي، ترس، انضباط، محدوديت، سندرم كودك لوس، مكيدن 
كودك شيرخوار )تغذيه، خواب و فعاليت، بهداشت  رتقاء نهايي سالمتا انگشت ،پستانک ،كفش پوشيدن و رويش دندان(

 دندان، حوادث وپيشگيري ازصدمه، راهنمايي مراقبتي خانواده ( دهان و
 مشكالت بهداشتي: مشكالت تغذيه اي )تكنيك هاي نامناسب تغذيه اي، باالآوردن، كوليك (

 ثابتی

7 
6/8/96 

 مشكالت بهداشتي دوره شيرخوارگي:

 ، شیرگاون  ئوت،آلرژی به پر اشيوكور، ماراسموس، نارسايي رشد، اسكوروي،  راشيتيسم ، حساسيت غذايياختالالت تغذيه اي )كو
 واختالالت با علل نا شناخته : سندرم مرگ ناگهانی شيرخوار دياپردرماتيت  ،برفك دهان 

 

 ثابتی

 

8 
13/8/96 

ي، رواني اجتماعي، شناختي، اخالقي، معنوي، جنسي، بازي، تكلم سالمت كودك نوپا و خانواده : رشد و تكامل ) تكامل بيولوژيك ءارتقا
 با انطباق گرايي، منفي خلقي، برادر،كج و خواهر توالت،رقابت تعليم) طبيعي وتكامل رشد با نوپا كودك تطابق. و خلق وخو(

 و..(تغذيه ، خواب وفعاليت  ): نوپاارتقاي نهايي سالمت كودك  (انضباط و استرس

 

- 

9 
20/8/96 

 و ،اخالقي ،شناختي اجتماعي رواني ، بيولوژيكي تكامل) وتكامل رشد:  وخانواده خردسال كودك سالمت ارتقاي
امادگي  انطباق كودك با رشد و تكامل طبيعي)كودكستان، تجارب كودكستان و (بازي و اجتماعي فردي معنوي،جنسي،زبان،رفتار

يز هوش، استرس وترس(،  ارتقاي نهايي سالمت كودك ) تغذيه ،آموزش جنسي، پرخاشگري ، مشكالت گفتاري ، كودك ت
 و...(، خواب وفعاليت 

 

 

 
" 
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ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 استاد  عنوان وتاریخجلسه 

10 
27/8/96 

 )مدرسه از وقبل نوپايي) خردسالي اوائل بهداشتي مشكالت

 ( ئوالرزو اوريون، سرخجه،  ، مرغان ،آبله مخملك) عفوني اختالالت
 

 

 ثابتی

11 
4/9/96 

 

 )مدرسه از وقبل نوپايي) خردسالي اوائل بهداشتي مشكالت

 ( ایدز و يمنونوکلئوزعفون ، لیتانسفا ،مننژيت)
 

 

 
" 

 

12 
11/9/96 

 

ي، شناختي، جنسي، اخالقي و ارتقاء سالمت كودك سن مدرسه و خانواده : رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي ،رواني اجتماع
 طابق با رشد وتكامل طبيعي )تجارب مدرسه ،محدوديت، انضباط، انطباق با استرس، ترس،كودكان كليد به دست((تمعنوي

 و...( سن مدرسه )تغذيه، خواب و استراحت، فعاليت در ارتقاي نهايي سالمت

" 

 

13 
18/9/96 

 

 
ن و دندان، بهداشت مدرسه، پيشگيري سن مدرسه )تغذيه، خواب و استراحت، فعاليت، بهداشت دهادر  ارتقاي نهايي سالمت 

 ازصدمه، راهنمايي خانواده(
 بيش فعالي، اختالل يادگيري، ترس از مدرسه:مشكالت دوران مدرسه :اختالالت رفتاري 

" 

  

 

14 
25/9/96 

 

  مشكالت دوران مدرسه :شب ادراري و بي اختياري مدفوع
 

 کلی در بیماریهای انگلیمالحظات 
 

یادگیری 

 الکترونیکی

 ( lms)از طریق 
توضیحات 

تکمیلی توسط 

  استاد

 ثابتی سوء رفتار با کودک )کودک آزاری (
  

15 
2/10/96 

 

ارتقاء سالمت نوجوان وخانواده : رشد وتكامل )تكامل بيولوژيكي،شناختي، رواني اجتماعي، اخالقي ومعنوي، محيط هاي 
 ز سالمتي، عوامل موثر بر ارتقائ سالمتي نوجواناجتماعي (. ارتقاء نهايي سالمت نوجوان: تصورات نوجوان ا

 

 
" 

 

16 
9/10/96 

 

 
 ،خانواده، سازگاري رواني اجتماعي، صدمات، عادات غذايي، تناسب جسمي،اعتيادهاي بهداشتي نوجوان : سازگاري با نگراني 

 ترول باال.،آزار جسمي ،جنسي وعاطفي، مشكالت يادگيري، آكنه، فشارخون باال وكلسخود كشي ،افسردگي 
 

 
" 

17 
9/10/96  

 کارعملی

 بر اساس دوره تکاملیسالمتی کودک  یارائه طرح ارتقا

دکترخنجری 

 ثابتی

 


