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پرستاری وماماییده:دانشک  

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان:تحصیلی رشتهو مقطع  کودکان ومراقبتهای ویژه نوزادان پرستاری:گروه آموزشی 

 96-97نیمسال اول 

–بررسی وضعیت سالمت یش نیاز:پ     تئوری :دواحوع ن 1  عداد واحد:ت   سنین مدرسهپرستاری در نام درس: 

   13کالس    مکان برگزاری:      هفته دوم 8،    13-15ساعت شنبهسه :زمان برگزاری کالس: روز  ادهتکامل وسالمت خانو

 ثابتی– دکترشوقی: مدرسین   ثابتی   :ومسئول تدوين وبازنگری مسئول درس    7 تعداد دانشجویان:

               E mail:Sabeti.f@iums.ac.ir       13-15ساعت شنبه  دو  :زمان مشاوره با استاد   

 

سنین کودکان  :این دوره شامل یک واحد نظری می باشد که در طی این دوره دانشجو با رشد وتکاملشرح دوره

  می شود. آشنادوره ومراقبتهای پرستاری مربوطه  ایندر اختالالت شایعخانواده وو ، ارتقا سالمتی کودک  مدرسه

ن سن مدرسه بر اساس تغییرات الیم بالینی وپاراکلینیکی کودکاعتوانمند سازی دانشجو برای شناخت :هدف کلی

فیزیولوژیکی در اختالالت سیستم های مختلف بدن وارائه مراقبت وآموزش های مناسب به کودک وخانواده به پاتو

منظور دستیابی به حداکثر سطح سالمت .بدین منظور به دانشجو کمک می شود ضمن تلفیق آموخته های خود با 

 ه های قبلی ،مهارت های تفکر خالق را در امر مراقبت از کودک وخانواده به کارگیرد.آموخت

 :بینابینیاهداف 

تکامل در  تطبیق با مسائل مربوط به رشدو ، ارتقائ سالمتی کودک وخانواده و سنین مدرسهدوره  رشد وتکامل-1

 را شرح دهد.این دوره 

 توضیح دهد .را  ومراقبتهای پرستاری مربوطه ،درمانپوستی شایع در سنین مدرسه بیماریهای-2

 اختالالت مربوط به کنترل ارادی ادرار ومدفوع را توضیح دهد.-3

  را شرح دهد. (COPDوآلرژی ،)آسم مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به مشکالت تنفسی -4

 دهد.را توضیح  مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت سیستم عصبی مرکزی-5

 دهد.نولوژی و بیماریهای رماتیسمی را شرح واختالالت ایمنقص سیستم ایمنی ،مراقبت خانواده محور در -6

 سرطان را شرح دهد. مراقبت خانواده محور از کودک دارای -7

 را توضیح دهد. اندوکرینختالالت مراقبت خانواده محور از کودک دارای ا-8

 در کودکان را شرح دهد.صدمات ناشی از ورزش و اختالالت اسکلتی عضالنی مفصلی -9

 را توضیح دهد. بیماریهای چشم ،گوش ،حلق وبینیمراقبت خانواده محور از کودک دارای -10

 برنامه مراقبتی در بیماریهای شایع سنین مدرسه را طرح ریزی نماید.-11
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 های تدريس:شیوه

 √پاسخپرسش و   √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:

 حضور منظم  در کالس درس

 شرکت فعال در مباحث علمی کالس

 ژورنال کالب  -کنفرانسارائه 

 وتوسعه تفکر انتقادی Self-Studyعات کتابخانه ای مطال

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  √ پروژکتور اسالید  خته و گچت  √وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره50آزمون 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(: منابع پیشنهادی برای مطالعه 

 :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. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جلسه اول

23/8/96 
)تکامل روانی اجتماعی ،شناختی ،اخالقی،معنوی ،جنسی(و  رشد وتکامل سنین مدرسه

شب ادراری ،عدم  بیماریهای دندان ،،  چاقیارتقاءبهداشت در سنین مدرسه)تغذیه ، 

 پیشگیری از صدمات( فعالیت فیزیکی و ،کنترل دفع

 آموزش مجازی
lms 
 

 

مراقبت – عفونتهای قارچی، باکتریایی ،ویروسی ،گال ،شپش :شایع پوستیعفونتهای 

ضایعات پوستی، درماتیتهای تماسی ،آفتاب سوختگی  به پرستاری از کودک مبتال

 ،سرمازدگی،بیماریهای پوستی مربوط به واکنش های دارویی

 
 

 ثابتی

 

 

 دوم جلسه

30/8/96 
 ، آسم و آلرژی COPDمشکالت مزمن سیستم تنفسی 

 

 

 ثابتی

 

 سومجلسه 

7/9/96 
 ، مزمن کلیه :نارسایی کلیه ،پیوند کلیه  دارای بیماریهایمراقبت خانواده محور از کودک 

 دیالیز  و همودیالیز

 ثابتی

 

 چهارم جلسه

7/9/96 

 جلسه جبرانی

 مراقبت خانواده محور از کودک دارای بیماریهای گوش ،چشم ،حلق و بینی
 دانشجويی کنفرانس و ژورنال کالب

 

 ثابتی

 پنجم جلسه

14/9/96 
 دکتر شوقی  سرطانمبتال به ز کودک مراقبت خانواده محور ا

 جلسه ششم

21/9/96 

 

اختالالت اندوکرین :تیروئید ،پاراتیروئید و به مراقبت خانواده محور از کودک مبتال 

 پانکراس

 دکتر شوقی

 مهفتجلسه 

28/9/96 
مراقبت خانواده محور  از کودک داررای اختالالت سیستم عصبی مرکزی ،ضایعات 

 جمجمهعروقی مغز ،ترومای 

 دکتر شوقی

 هفتمجلسه 

5/10/96 
 ،لوپوس اریتماتو،مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت ایمنولوژی ، آرتریت روماتوئید

 مراقبت خانواده محور از کودک دارای نقص ایمنی

 

 دکتر شوقی

 نهم جلسه

12/10/96 
ی شامل شکستگی ودررفتگی ها، مشکالت اسکلتی عضالن،صدمات ناشی از ورزش 

 اسکلوزیس،کیفوز،لوردوز،تورتیکولی
 

 دکتر

 صفرچراتی

)گروه پزشکی 

 ورزشی(

 

 


