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  پرستاری گروه آموزشی:                                                        پرستاری و مامایی ده:دانشک

 96-97 اول : نیمسال تحصیلی سال           کودکان  پرستاریارشد  کارشناسیاول ترم  :رشتهو مقطع 

 

   ( کارآموزی 1تئوری +   5/0) 5/1 تعداد واحد:       بررسی وضعیت سالمت کودکان : نام واحد درسی

 -پیش نیاز:               کارآموزی  –نظری  د:نوع واح

 کالس شماره مکان برگزاری:               10-11 :ساعت  یکشنبهزمان برگزاری کالس: 

     ادهولی زدکتر  مسئول درس:                                                       تعداد دانشجویان:

 ادتبا هماهنگی اس ساعات مشاوره با دانشجو:            ولی زادهدکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 تخصصی مختلف بخشهاي و ها،سطوح حیطه در کودکان متخصص پرستار وظایف و نقشدرس دراین 

 ؛ سنی مختلف هاي دوره در خانواده و کودك با مصاحبه و ارتباط برقراري؛ ...و بخش،مدرسه،منزل درمانگاه،

 وضعیت بررسی ؛کودکان تکامل و رشد ارزیابی؛ مختلف سنی هاي دوره در خانواده و کودك تاریخچه گرفتن

سیستم ادراري  ،فقرات ستون و مفاصل و عضالت ها، اندام ،شکم،کلیه،کبد ،ریه ، قلب ،گردن و سر مو، پوست،
  مرور خواهد شد. ... و  محیطی، رفلکسها و مرکزي عصابا سیستم تناسلی ،

 هدف کلی: 

 و سالمت وضعیت شناخت جهت کودکان بدن مختلف هاي سیستم وضعیت ارزیابی فراگیري : درس کلی هدف

 مرتبط پرستاري مراقبتهاي انجام و اساس برآن پرستاري هاي تشخیص سالمت( ،ارائه از کودکان)انحراف مشکالت

 خانواده به الزم هاي راهنمایی ارائه و کودك با

 اهداف جزئی

 در پایان این درس دانشجویان قادر خواهند بود:

 را تعریف نمایند. تکاملی مختلف هاي دوره درمراحل و انواع آن ،اهداف ،بررسی وضعیت سالمت  .1

 دهندتوضیح را  تکاملی مختلف هاي دوره در خانواده و کودك با مصاحبه و ارتباط نحوه برقراري .2

 شرح دهند.بدن سمع و مشاهده را جهت دستگاههاي مختلف  ،دق ،لمس شامل  روش هاي معاینه  .3

 بر اساس مرحله تکاملی کودك یافته هاي طبیعی و یافته هاي غیرطبیعی دستگاههاي مختلف بدن .4
 تشخیص دهند.را

 اصول معاینه  .5

 اويو  غدد لنفحنجره ،سر و گردن، دهان، حلق، بینی، سینوس ها  -الف 

 مو و ناخن ،پوست  -ب 

 سرو گردن  –ج 

 عروق و قلب –و 

 ریه-ز
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 ات رشکم  و ستون فق -ز

 اعصاب -ت 

 دستگاه استخوانی، عضالنی -ي 

 تناسلی  دستگاه پستان و -س 

 را توصیف نمایند.

 تشخیصی آزمایشات انجام هنگام ها خانواده و کودکان مراقبتی و سازي،آموزشی آماده نیازهاي .6

 خاص را شرح دهند. پروسیجرهاي انجام (  و...و آي آر اسکن،رادیولوژي،ام تی نیکی)سیوپاراکلی

 اطالعات گردآوري شده را تجزیه تحلیل و جمع بندي نمایند. .7

 از فرآیند پرستاري براي مراقبت از کودك بر اساس بررسی انجام شده استفاده نمایند.  .8

 

 ساعت(51 واحد) 1 کارآموزی

 ختلف)نوزاد،م سنی  هاي دوره در کودك بدن سیستمهاي کل سالمت وضعیت رزیابیا و بررسی  :هدف کلی

  مناسب ابزارهاي از استفاده نوجوان( با و مدرسه سن خردسال، نوپا، شیرخوار،

 

 اهداف جزئی

 در پایان این درس دانشجویان قادر خواهند بود:

 .بکار گیرندرا  تکاملی لفمخت هاي دوره مراحل و انواع آن در،اهداف ،بررسی وضعیت سالمت  .1

 .بکار گیرندرا  تکاملی مختلف هاي دوره در خانواده و کودك با مصاحبه و ارتباط نحوه برقراري .2

 ..بکار گیرندبدن سمع و مشاهده را جهت دستگاههاي مختلف  ،دق ،لمس شامل  روش هاي معاینه  .3

بر اساس  را هاي مختلف بدنیافته هاي طبیعی و یافته هاي غیرطبیعی دستگاهدر معاینه کودکان  .4
 تشخیص دهند.مرحله تکاملی 

 اصول معاینه  .5

 حنجره و  غدد لنفاوي،سر و گردن، دهان، حلق، بینی، سینوس ها  -الف 

 مو و ناخن ،پوست  -ب 

 سرو گردن –ج 

 عروق و قلب –و 

 ریه-ز

 شکم  و ستون فقرات  -ز

 اعصاب -ت 
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 دستگاه استخوانی، عضالنی -ي 

 تناسلی  دستگاه پستان و -س 

 .بکار گیرندرا 

 تشخیصی آزمایشات انجام هنگام ها خانواده و کودکان مراقبتی و سازي،آموزشی آماده نیازهاي .6

 .بکار گیرندخاص را  پروسیجرهاي انجام (  و...و آي آر اسکن،رادیولوژي،ام تی وپاراکلینیکی)سی

 اطالعات گردآوري شده را تجزیه تحلیل و جمع بندي نمایند. .7

 از فرآیند پرستاري براي مراقبت از کودك بر اساس بررسی انجام شده استفاده نمایند.  .8

 های تدریس:شیوه 
 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم) *(PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . موظفندویان دانشج -1
حاضرشده و مکلف به شرکت فعال در  ،دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس -2

 می باشند . هر جلسهمباحث 

 ارائه تکالیف فردي درجلسه تعیین شده -3
 س، صرفاجهت برخی موضوعات مرتبط با کالس، مجاز می باشد.استفاده از گوشی تلفن همراه در کال -4

 .انجام دهند مرتبط با موضوع درس  یک پروژه تحقیقاتی به صورت گروهیتوانند یان میدانشجو: ه***امتیاز ویژ

 

 وسایل کمک آموزشی:  
کهان معاینهه کود  *ماکت ، موالژ و وسایل معاینهه  *پروژکتور اسالید خته و گچت *وایت برد

 *بستري در بخش هاي مختلف 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد  50آزمون پایان ترم:   
 درصد                 5حضور، مشارکت فعال:  

 درصد 15ارایه کنفرانس :  

 5پرسهتاري ) بر فرآیند مبتنی حل مشکالت کودك براي مناسب راهکارهاي طراحی کتبی همراه با گزارش ارائه 

 درصد 30:  سنی ( دوره براي هر کودك یک حداقلمورد 
 درصد 15فعالیت تحقیقی:   

 

 نوع آزمون

 *آسکی  *جور کردنی              *ايچندگزینه   *پاسخ کوتاه *    تشریحی
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 ی درسارائه جدول هفتگی

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

کودك، مهارتهاي بررسی، شرح ی رسی جسمانی، آمادگمقدمات بر  ،معارفه  1

 حال گیري، مروري بر سیستم ها 

 ولی زادهدکتر  

 کنفرانس دانشجو  گردن ) چشم ، بینی، دهان، گوش( ، سر و )مو وناخن(بررسی پوست و ضمائم  2

 کنفرانس دانشجو ستون فقرات، اندامها ،، شکم ، تناسلیقفسه سینه ، قلب، ریه   3

رفلکسها ، اعصاب  ،) عملکرد حسی حرکتی، عملکرد مغزيسیستم عصبی    4

   بررسی تکاملی( جمجمه اي،

 کنفرانس دانشجو

 


