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 پرستاری وماماییده:انشکد 

 ودکانککارشناسی ارشد پرستاری :تحصیلی یرشتهو مقطع  کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان پرستاری:گروه آموزشی

 96-97نیمسال اول 

   تئوری :دواحنوع                  1:تعداد واحد           نوپايی وخردسالی دورهپرستاری درنام درس: 

 هفته اول 8 شنبه سه:زمان برگزاری کالس: روز    تکامل وسالمت خانواده–ی وضعیت سالمت کودک بررسیش نیاز:پ

 ومسئول تدوین و مسئول درس       7 تعداد دانشجویان:   11کالس    مکان برگزاری:            13-15ساعت

           13-15ساعت شنبه  دو  :ادزمان مشاوره با است             ثابتی– دکترشوقی: مدرسین   ثابتی   :رینگازب
E mail:Sabeti.f@iums.ac.ir 

:این دوره شامل یک واحد نظری می باشد که در طی این دوره دانشجو با رشد وتکامل دوره نوپایی شرح دوره

ای در دوره نوپایی وخردسالی ومراقبته و اختالالت شایعوخردسالی ، ارتقا سالمتی کودک نوپا وخردسال وخانواده 

  می شود. آشناپرستاری مربوطه 

توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول و مفاهیم سالمت تا بیماری کودکان در مرحله نوپایی :هدف کلی

وخردسالی با برقراری ارتباط وحمایت مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسایی کودکان دارای مشکل وفراهم 

 قش پرستار کودک نوپا وخردسال از پذیرش تا ترخیص.آوردن موقعیتهای مناسب با توجه به ن

 

 :بینابینیاهداف 

تکامل در  سالمتی کودک وخانواده وتطبیق با مسائل مربوط به رشدو ءدوره نوپایی وخردسالی ، ارتقا رشد وتکامل-1

 را شرح دهد. ناین دورا

 ح دهد .توضیاختالالت شایع تنفسی در نوپایی را وعملکرد مجاری تنفسی و رساختا-2

 شرح دهدوتستهای تشخیصی عملکرد قلب را دوره نوپایی عروقی  -اختالالت شایع قلبی-3

 .شرح دهد  دوره نوپایی ساختار وعملکرد سیستم گوارشی  واختالالت گوارشی کبدی-4

 را توضیح دهد.دوره نوپایی خونی وعملکرد آن و انواع اختالالت خونی سیستم -5

 ر خردسالی را توضیح دهد.بیماریهای عفونی شایع د-6

 را شرح دهد.اختالالت کلیوی در دوره خرسالی -7

 را شرح دهد. خردسال اختالالت اسکلتی عضالنی مفصلی در کودکان-8

 مراقبت ودرمان را توضیح دهد.پاتوفیزیولوژی ،انواع زخمهای سوختگی ،-9

 ح ریزی نماید.برنامه مراقبتی در بیماریهای شایع سنین نوپایی وخردسالی را طر-10
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 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ  √سخنرانی برنامه ريزی شده  سخنرانی

                            √ (TBLيادگیری مبتنی بـر تـی )   (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 √ ( lms)از طريق  يادگیری الکترونیکی

 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 ور منظم  در کالس درسحض

 شرکت فعال در مباحث علمی کالس

 ژورنال کالب   -کنفرانس ارائه

 وتوسعه تفکر انتقادی Self-Studyمطالعات کتابخانه ای 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  √ پروژکتور اسالید  خته و گچت  √وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   رصد نمرهد 50 آزمون پایان ترم√ درصد نمره )به صورت مجازی(          20آزمون دوره ای √

 درصد نمره 10شرکت فعال در کالس  √       درصد نمره  20انجام تکالیف √

 

 نوع آزمون

 √با طراحی برنامه مراقبتی  caseمعرفی               √ایچندگزینه            √تشریحی
  

  

 :)لطفا نام ببريد(مطالعه: منابع پیشنهادی برای 

 :منابع انگلیسی -

 

- Hochenberry , M.J,Wilson D . 2015Wong 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. 
 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جلسه اول

4/7/96 

 ارتقاء سالمتی در دوره نوپايی–رشد وتکامل دوره نوپايی 

ارتقاء سالمتی در دوره خردسالی)قبل ازمدرسه( ،  رشد وتکامل دوره خردسالی

 بیماريهای واگیردار شايع ،مسمومیتهای شايع در کودکان 

LMS 

توضیحات تکمیلی و

 توسط استاد

 دکتر شوقی

 

 جلسه دوم

11/7/96 

سوختگی ها )ويژگی زخمهای سوختگی ،پاتوفیزيولوژی ،تدابیر درمان( ،مديريت 

 مراقبت پرستاری تا نوتوانی

 دکتر شوقی

 جلسه سوم

18/7/96 

 

–بررسی عملکرد قلب –ساختار وعملکرد قلب -اختالالت قلبی عروقی دوران نوپايی

 پیوند قلب-وقیاختالالت اکتسابی قلبی عر-تستهای تشخیصی قلب

 دکتر شوقی

 جلسه چهارم

25/7/96 

 

    اختالل عملکرد مفاصل واستخوان :استئوژنز ايمپرفکتا  ، 

 رتوپدی:استئومیلیت ،آرتريت سپتیک ،سل استخوانیاعفونتهای 

 دکتر شوقی

 پنج جلسه 

2/8/96 

 دينوپد ی،عفونتها یتنفس یتحتان یمجار ی،عفونتها یتنفس یفوفان یمجار یعفونتها

 هي،سل ر یتنفس

 

 یثابت

  ششجلسه 

9/8/96 

،آنمی هايی که موجب RBCعملکرد خونی،اختالالت بررسی –اختالالت سیست  خونی 

می شود RBCمی شود ، آنمی هايی که موجب کاهش تولیدRBCافزايش تخريب

 ،هموستاز نرمال ونقص در هموستاز،ساير اختالالت هماتولوژيک

 

 ثابتی 

 هفت جلسه 

10/8/96 

 لسه جبرانیج

 

بررسی عملکرد تنفسی ،درمانهای تنفسی ،ساختار وعملکرد مجاری تنفسی 

 یآپنه انسداد ،سندرم،تراکئوستومی،اورژانسهای تنفسی ،مديريت مراقبت تنفسی

 خواب کودک

اختالالت سیست  گوارشی ،بررسی عملکرد گوارشی ،سندرم روده تحريک 

ذب ،خونريزی گوارشی ،اختالالت کبدی پذير،بیماريهای التهابی روده،،سندرم سوء ج

 ،هپاتیت حاد ،سیروز

 

 کنفرانس دانشجويی

 ارائه ژورنال کالبو 

        

 ثابتی

 شت جلسه ه

16/8/96 

 

 

،اختالالت  اختالل عملکرد کلیوی :ساختار وعملکرد کلیه ،بیماريهای گلومروالر

 پورت همولیتیک اورمیک ،سندرم آل توبولهای کلیه ،سندرم

 

 یثابت 
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 چک لیست ارزيابی  سمینار  دانشجويان ارشد درس .........

 نام و نام خانوادگی دانشجو/ دانشجويان  :

 عنوان مطلب: 

 نیمسال تحصیلی :............. 

 خوب   : اقدامات قبل از ارائه 

    3 

 متوسط 

   2 

ضعیف 

1 

انجام 

 نشده

     0  

 مستندات 

 کتبی  

مستندات    

 شفاهی

       هماهنگی با استاد جهت تایید مطالب 

       استفاده از منابع معتبر و جدید 

       : اجرای برنامه

       اجرای پیش آزمون   

       تسلط به موضوع              

استفاده از وسایل کمک  

 آموزشی مناسب

      

جلب مخاطبین با شیوه های 

 متنوع  

      

       اسب زمان بندی من

       پاسخگویی به سواالت 

       ارزشیابی آموزشی 

طراحی سواالت مناسب و جمع بندی 

 مناسب 

      

       محتوی آموزش

       به روز بودن مطلب 

       کامل و جامع و مبتنی بر نیاز 

هماهنگی بین اعضا گروه جهت 

در تهیه محتوی آموزشی) 

 سمینارهای گروهی(

      

       ارزيابی کلی استاد از دانشجو 

       ارزيابی همتايان از دانشجو 

 نمره کل:

 امضاء اساتید :

   امضاء  دانشجو :  

 
 


