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کارشناسي  :يليتحص يو رشته مقطع : کودکان گروه آموزشي پرستاري و مامايي دانشکده:

  49مهر  پرستاري

 يپرستارز: ايش نيپ يتئورنوع واحد:   واحد 3تعداد واحد:       2پرستاري کودکان   نام درس:
 (1مربوطه) ي(کودکان وپرستار1.2مادران نوزادان)

   تمام ترم   8-10فنه اول( و چهار شنبه  8) 1-3سه شنبه    زمان برگزاري کالس:

 کالس : يمکان برگزار 

  بريم نژادخانم دکتر  مسئول درس:    نفر 41 ان:يتعداد دانشجو

 خانم  علي نژاد ، نژاد و خانم دکتر شوقيخانم دکتر بريم  ب حروف الفبا(:ين )به ترتيمدرس

 )لطفاً شرح دهيد( :رسشرح د

پرردادد    يايرران مر يبا توجه به منطقه اقليم يرايج در هر رده سن يبه بحث در مورد بيماريها 2کودکان  يپرستار

   ارجاع موارد الدم آماده شوند. يارائه مراقبت پرستار يشود دانشويان برا يم يدر آن سع

 

 د(ي)لطفا شرح ده: يکل هدف
  

شدن بر کوود  و خوانواد،    يو بستر يخود در زمينه اثرات بيمار يقبل يکمک به دانشجو جهت تلفيق آموخته ها
و  يبررسو يمختلف بدن به منظوور ايجواد توانواي يسيستم ها يو کليات تکامل بيولوژيک يمراقبت يمفاهيم و روشها
 يدر نوزادن و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستار يمتانحراف از سال يشناخت حالتها

 ينينابيباهداف 

  رود با استفاد، ازمطالب کسب شد، قادر باشد:  يدرپايان اين دور، ازدانشجوانتظار م

 شدن دربيمارستان را برکود  وخانواد، توضيح دهد . يوبستر يتاثير بيمار -1
 کود  وخانواد، توضيح دهد. يراب يبهداشت يکود  بيمار وسيستم مراقبتها-2
بوودن  يدربسوتر ياز کود  مراقبت توسط والدين وخود کود  ونقش بواز يبهداشت يمفاهيم جديد درمراقبتها -3

 راشرح دهد. يکود  درمراکزبهداشت

 کودکان رابيان کند. يکودکان وبزرگساالن وانواع بيماريها يبيماريها يتفاوتها -4

وپويش  ي پيشوييري درمان مراقبت پرستاري بررسويررابطوه باتشوخي،  پاتوفيزيولوژپرستار راد ينقش حرفه ا -5
 راشرح دهد. يدوران نوزاد يوعروق يوقلب ي تناسلي ادراري گوارشيستم تنفسيشايع س يناهنجاريها يآگه
ش وپوي ي پيشوييري درمان مراقبت پرستاري بررسويپرستار رادررابطوه باتشوخي،  پاتوفيزيولوژ ينقش حرفه ا  -6
دوران  يومتابوليک يوعروق ي قلب ي عضالن ي اسکلت ي تناسلي ادراري گوارش يشايع دستيا، تناسل يناهنجاريها يآگه
 راشرح دهد. يکودک

 

 

 

 س:يتدر يهاوهيش
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 پرسش   پاسخ   شده يزيبرنامه ر يسخنران   يسخنران

 (TBLم)يبر ت يمبتن يريادگي  (PBLبر حل مسئله) يمبتن يريادگي  يبحث گر ه

 ------------ يآمودش مجاد----- د(ي)لطفاً نام ببر ر موارديسا
 

 
 

 د(ي)لطفا شرح ده ف دانشجو:يف و تکاليوظا

 شرکت فعال در کالس -1

 خواهد شد.  يک بارگذاريالکترون يريادگيدر سامانه  سواالتي که به  يپاسخ ده -2

 

 :  يل کمک آموزشيوسا

    ديور اسالپر ژکت  خته   گچت  ت بردي ا

 ---فيلم  ----------- د(يببر لطفاً نام)  ر موارديسا

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  يابينحوه ارزش

   نمره درصد  60ان ترميدمون پاآ       نمره درصد30 آدمون آنالين     آ

  نمره درصد 10شرکت فعال در کالس     

 ----------د( يببر ناماً لطفر موارد )يسا

 

 آزمون نوع

غلر  -حيصح           يجور کردن          يانهيچندگز       پاسخ کوتاه     يحيتشر
  

 ----------- د(ي)لطفا نام ببر ر موارديسا

  

 :د(ي)لطفا نام ببر: منابع پيشنهادي براي مطالعه

 منابع انگليسي -

 

- Hochenberry , M.J,Wilson D . 2015 Wong s  nursing care  of infants and 

children. Philadelphia ,st .louis, Mosby,Elsevier. 

- Wongs DL.Essentials of Pediatric Nursing.2013, Philadelphia ,st .louis, 

Mosby,Elsevier. 

- James , S. R . A shwill , J. W. Droske , S.G. (last ed ).Nursing care of 

children  principle and practice. Philadelphia : Saunders . 

- Pillitteri.Maternal and child Health Nursing . 2010 . Philadelphia 

:JB.lippincott. 

- Wongs DL,Essentials of Pediatric Nursing.(2013). Philadelphia , 

Mosby,Elsevier 

-  
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 جدول هفتگي کليات  ارائهي درس

 معرفی  و ارائه طرح درس و قوانین کالس  
 و مراقبت از نوزادان  يبررس  بر اهميت مراقبت نوزاد پر خطر يمرور

بریم دکتر دکتر شوقی 
 نژاد
 

 1-3سه شنبه  
28/6/96 

 بريم نژاددکتر  ماتيکفتق ديافراگ  شکاف لب وشکاف کام  يمر يآترز 
 

 8-10چهارشنبه 
29/6/96 

 4/7/96 يدکتر شوق هيدروسل   -سپادياس   ياپ -مثانه  هيپوسپادياس ياکستروف -  -هآمفالوسل   مقعدبست
 1-3سه شنبه  

  5/7/96 يدکتر شوق مفصل ران يمادرزاد ي  دررفتيي: پاچنبرياسکلت – يعضالن يناهنجاريها -يدوجنس
 8-10 چهارشنبه

 11/7/96 دکتر شوقی    کرتينيسم ي گاالکتوزمي:فنيل کتونوريمتابوليک ياختالالت ارث
 1-3سه شنبه  

 12/7/96   بريم نژاددکتر   ينوزاد يمشکالت نوزادان پرخطر : سپسيس   آنتروکوليت نکروزان و تشنج ها
 8-10چهارشنبه 

 م نژاديدکتر بر وانواع آن يهيدرسفال  يميکروسفال  يآنانسفال مننيوسل  اسپينابيفيدا : يسيستم اعصاب مرکز يناهنجاريها 
 

18/7/96 
 1-3سه شنبه  

 -کود  با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن يو بررس ياختالالت آب و الکتروليت  : تکامل بيولوژيک
 وريد از را، دهان و ياسهال واستفراغ:تعادل مايعات والکتروليتها مايع درمان

 19/7/96 بريم نژاددکتر 
 8-10چهارشنبه 

 کود  با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن   يو بررس ي: تکامل بيولوژيک ياختالالت گوارش
 پيلور  مياکولون   انواژيناسيون  ريفالکس گاسترو ازوفاژ  سليا  يهيپرتروفيک مادرزاد يتني

 25/7/96 بريم نژاددکتر 
 1-3سه شنبه  

  UTI کود  با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن يو بررس ي:  : تکامل بيولوژيک ياختالالت کليو
 کيستيک ي  کليه پلريفالکس مثانه به حالب   تومور ويلمز   سندرم نفروتيک

 26/7/96 شوقیدکتر 
 8-10چهارشنبه 

 يسندرم داون   عقب ماندگ يو مراقبت پرستار يختالالت شناختا ي: مفاهيم کل يو حس ياختالالت شناخت
 و مراقبت از کودکان يو توانبخش يپيشيير يبا تاکيد بر جنبه ها ي  نابيناي ي  ناشنواي يذهن

 2/8/96 دکتر شوقی 
 1-3سه شنبه  

 يجسم ي)آمادگ يدرمان يجهت انجام پروسيجرها ياطفال   آمادگ يمراقبت يمراقبت با روش ها يمفاهيم کل
  يدفع رود، اي يمختلف تغذيه و روش ها ي  روش ها ي( ايمن ي  روان

 3/8/96 يدکتر شوق
 8-10چهارشنبه 

از مراقبت کود    جنبه  يمزمن و معلوليت : مرورو تصوير يمراقبت خانواد، محور از کود  مبتال به بيمار

 و کمک به انطباق کود   يتکامل طبيعمزمن يا معلوليت کود  و ارتقا رشد و  ياز بيمار يها

 9/8/96 شوقیدکتر 

 1-3سه شنبه  

خانواد،   قبول موقعيت کود    مداخالت و  يو سازگار يتواناي يخاص : بررس يخانواد، کود  با نيازها
بر عکس العمل کود  و خانواد، مشرف به مرگ  يکود  در حال احتضار : مرور - يحمايت يسيستم ها
 خانواد، و کود  در حال احتضار  ياقبت هاکود  و مر

 10/8/96 يکتر شوقد
 8-10چهارشنبه 

 يکود  با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن   کم خون  يو بررس ياختالالت خون : تکامل بيولوژيک
 يفقر آهن   تاالسم

 16/8/96 دکتر بريم نژاد
 1-3سه شنبه  

چهارشنبه  17/8/96 بریم نژاددکتر  حاد  ي  لوسم يلهموفي   يدامه اختالالت خونا
10-8 

در کودکان با تاکيد بر اختالف در کودکان و بزرگساالن  :ارتباط  يو بررس ي: تکامل بيولوژيک ياختالالت قلب
دريچه  ي تنييدريچه شريان ريو يوآئورت  کوارکتاسيون آئورت ارتباط بين بطنها تني يبين شريان ريو

 ئورت. شريان  آ

 24/8/96 دکتر بريم نژاد

 8-10چهارشنبه 

قلب   ياحتقان يقلب باز   نارساي يقبل وپس ازعمل جراح يمراقبتها -عروق بزرگ ييفالوت وجابجا يتترالوژ
 يسندرم کاوازاک

 7/9/96 دکتر بریم نژاد

 8-10چهارشنبه 
اختالف در کودکان و بزرگساالن کروپ    کود  با تاکيد بر يو بررس ي: تکامل بيولوژيک يختالالت تنفسا

  يپنومون
 14/9/96 م نژاديدکتر بر

 8-10چهارشنبه 
 21/9/96 بریم نژاددکتر   آسم CF   يريو يو احيا قلب يآسپيراسيون جسم خارج

 8-10چهارشنبه 
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 ن و بزرگساالن:کود  با تاکيد بر اختالف در کودکا يو بررس ي: تکامل بيولوژيک ياختالالت سيستم  عصب 

 يو فلج مغز اختالالت تشنج در کودکان

 28/9/96 شوقی دکتر 

 8-10چهارشنبه 
 6/10/96 يدکتر شوق شدن و عکس العمل کود  يبستر يشدن : تنيدگ يو بستر يبيمار يمراقبت خانواد، محور از کود  ط

 8-10چهارشنبه 
 يو عکس العمل ها يشدن   تنيدگ ي  اثرات بستر ي  از دست دادن کنترل و صدمه جسم ياضطراب جداي  

  يخانواد، کود  بستر
 13/10/96 شوقیدکتر 

 8-10چهارشنبه 
 يآمادگ  يو کنترل و صدمه جسم ييا کاهش اضطراب جداي ي: پيشيير ياز کود  بستر يمراقبت پرستار

و  يبررس -ت در منزل تا پذيرش   ترخي، و مراقب ياز قبل از بستر يشدن : آمادگ يکود  جهت بستر

 مراقبت درد 

 20/10/96 يدکتر شوق

 8-10چهارشنبه 

 


