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                   کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 9311 -9317 تحصیلی سال دوم نیمسال تحصیلی

کودک سالم  یش نیاز:پ  د: تئورینوع واح 3 تعداد واحد:                        کودک بیمار : نام واحد درسی

 مادران ونوزادانو

 دانشکده پرستاری ومامایی مکان برگزاری:       11-13 :ساعت  شنبهچهاد :زمان برگزاری كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  نفر54:تعداد دانشجویان

 كارشناسی پرستاری پنجم دانشجویان : ترم      قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 8-11چهارشنبه ساعت روز   انشجو:ساعات مشاوره با د

روشهاي  ششيصيه م اربت هد واراهيت بيهشون د وايياايرصاهي   )لطفا شرح دهیدد  شرح دوره:

 رآاههو  م اوشههوبا  واربت ههد  يشيزصهها شههيصد ارسصسههشي يههي  ايش ههد  ههات زوازههيت واههو بابت 
 يياوباه احور

 
 

 

فيك بممهت كدبنك وبتكهنبننهميجكدبش كنشابكمك بهكدبنشجوكجهبجهكابنمك نجل به   )لطفا شرح دهیدد هدف کلی: 

هيم نوبههس نوبوننبهنكهن بهت جهشنهبمف نيمبهنهوه وبمنشقه  بهك ي اب ك ملبهيهژيك بسيس مبن وبمت  ك ب
هننبهدبمجظهنشيج ن هشج ي بهننس بهوج تابح ل ه وبشجحنش بشهسالم  بننجههشنشنبهكهنك نبهشنشئدبمكنشتالاب

 پنس  نوبمج سب
 

 

  داف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیداه)بینابینی:اهداف 

 

اربت د ب  زواك  صاير  ر بسيس بلگو   : در پایان درس دانشجویان قادر خواهند بود .1

 ت جهشنهبمحهنننبمنشحلبهس نوب  ب نتيصبنشبونحبننن.

 ب.ن وبکهنکبنشب هضيحبنننع لب جينگ بهس نوبوننبهبعکسبشلعمل .2

 .هس نوبننبکهنکبهس نوبنشبننسجينبمت   بونحبنننبنننبهبش نشاب،شضطنشببجنشي ب .3

 .ن وبک نشبجنشي بهبکج نلبصنم ابجسم بننبکهنکبهس نوبنشب هضيحبنننمهشننبهبنهش .4

 .ن وبضمنب نتيصبنشب هضيحبنننن وبقهلبشهبهس نوب  بپذينشبهب نتيصبهبممههشمم نگ ب .5

 نيهوبجم ين.نننبنشبننبکهنکب وتيصبهبشقنشم ابالهمبنشبهنج مد .6

 .نيهوبجم ينن وب وتص بنشبهنج مدن وبالهمبهنشوبنهيدن وبجسم ،بنهشج بهبحم يامم نگ  .7

 .مهشننبکج نلبشيمج بمحيطبکهنکبنشبونحبننن .8

 .ن وبمت   ب غذيدبنشبونحبننننهش .9
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ن وبپنس  نوبهجنوبهبعالئمبهبموتص ابننبطهقدبنشبونحبننن.هبمنشقهاجههشنبننبمعنضبتطنبنشبطهقد11

 نيهوبجم ين.بجههشنبننبمعنضبتطنبنشبهنج مدبننبشن ه طبه 

ن وبجههشنوبنشب هضيحبع ل،بعالئم،بعهشنض،ب وتيصبهبننم نبسپسيس،بمج نهکهليابجکنههشنبهب وجج.11

ب.ن وبپنس  نوبننبشن ه طبه بننيکبنشب نهينبجم ينبنننبهبمنشقها

هسل،بنيننهسف ل،بميکنهسف ل،بن وبمجسف لع ل،بعالئم،بعهشنض،ب وتيصبهبننم نبجههشنشنبه بمجهم ل .12

ن وبشسپيج هيفينشب،وک  بک مبهبلببوکنو،ببج نجج نيه وبمجهنک  لبهبم نهوبمنوبنشبونحبننن.بهبمنشقها

 پنس  نوبمنههطدبننبشن ه طبه بننيکبشهبهيم نيه وبه البنشب نهينبجم ين.

 ب

 شت الالابوج ت  بهبحس بنشبج مبهننهبهب هضيحبننن..13

سجننمبنشهن،بج وجهشي بهبج هيج ي ب هضيحببعقببم جنگیبذنجی،شنض،ب وتيصبهبننم نبع ل،بعالئم،بعه.14

 نيهوبجم ين.ن وبفهقبنشبهنج مدنننبهبفنشيجنبپنس  نوبهنشوبمنشقهابشهبکهنک نبه بهيم نو

ع ل،بعالئم،بعهشنض،ب وتيصبهبننم نبنيپه ينهئين،بفجيلبک هجهنوبهبگ الک هههم بهني هابنشبونحبب.15

 ن وبپنس  نوبننبشن ه طبه بننيکبنشب نهينبجم ين.قهانننهبمنش

ن ب)شسه لبهشس فنشغ(ننبکهنکبنشب هضيحبنننبهببفنشيجنبپنس  نوبهنشوبشت الالابمببهبشلک نهلياب.ب16بب

 نيهوبجم ين.بن وبفهقبنشبهنج مدمنشقهابشهبکهنک نبه بهيم نو

ژ،بشجهشنژيج سيهن،ب جل بپي هنبهبس ي کبشت الالابگهشنو بو ملبنينوپنهجگ،بنيفالکسبگ س نهشههف .17

بنيهوبجم ين.بنشب هضيحبنننبهبفنشيجنبپنس  نوبنشبهنج مد

شننشنو،بنيفالکس،ب همهنبهي مهبهبسجننمبجفنه يکبنشب هضيحبنننبهبشت الالابک يهوبو ملبعفهجا.18

 ب.ن بنشب نهينبجم ينفنشيجنبپنس  نوبننبشن ه طبه بشينبهيم نو

ن وبسي جه يکبهبغينسي جه يکبم ننهشنوبنشب هضيحبنننبهبع ل،بعالئم،ب ملبهيم نوشت الالابق ه بو.19

 نيهوبجم ين.بنشبهنج مدمجه بعهشنض،ب وتيصبهبننم نبمجه بنشبونحبنننبهبفنشيجنبپنس  نوب

پهنپهنشیببفقنبمنن،ب  السم ،بنمهفي  ،ف هيسمبه ببنهم  يسمیبه تهج شت الالابتهنبو ملبکم.21

فنشيجنبپنس  نوبنشبه ب أکينب هب.نهغينب نهمههسي هپجیبک هشهشکیبهبلهسم بح نبنشب هضيحبننبی نهمههسي هپج

 نيهوبجم ينب.بهنبشت ال بهيم نوبکهنکبهبههنگس لبهنج مد

ب.ع ل،بعالئم،بعهشنض،ب وتيصبهبننم نبشت الالاب جفس بو ملبکنهپ،بپجهمهج ب،مسمبهبفيهنهه21

نوبنشبه ب أکينبهنبشت ال بهيم نوبننبکهنک نبهبههنگس النبنشبهنج مدکيس يکبنشب هضيحبنننبهبفنشيجنبپنس  

بنيهوبجم ين.ب

فنشيجنبپنس  نوبنشب .شت الالابسيس مبعصه بو ملب وججبهبب همهنبمغهیبهف جبمغهیبنشب هضيحبنننبهب22

 نيهوبجم ين.ه ب أکينبهنبشت ال بهيم نوبکهنکبهبههنگس لبهنج مد
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پ چم قی،نننف لیب ک م یبنيپ،شن نيابنهم  هئينهشس هم يابنشب هضيحبب.شت الالابسيس مبحنک یبو مل23

 نيهوبجم ين.نننبهبفنشيجنبپنس  نوبنشبه ب أکينبهنبشت ال بهيم نوبننبکهنک نبهبههنگس النبنشبهنج مد

ب..منشقهابت جهشنهبمحهنبشهبكهن بمه البهدبهيم نيه وبمهمنبهنشنشوبجي هن وبت صبنشبونحبننجن24

ب..طنيقدبمهشجهدبه بت جهشنهبکهنکبننبح لبشح ض نبنشب هضيحبننن25

ب
 

 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  ×سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  گروهیكار

 نمایش عملی و شبیه سازی    )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید  ایف و تکالیف دانشجو:وظ

 ورود به كالس پس از  حضور استاد یحضور به موقع و عدم اجازه دانشجو برا

  لیكردن موبا خاموش

 از كالس با كسب اجازه  خروج

 موضوع هر جلسه قبل از ورود به كالس  مطالعه

 ات كالسیتمرینل در فعاحضور 

 گروهی وارائه كنقرانس ومقاالت تحقیقی دررابطه بیماریهای كودكان وشركت در بحثحضور فعال در كالس درس و 

 وسایل کمک آموزشی:  

   ×پروژكتور اسالید  ×خته و گچت × وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد54ترمآزمون پایان    نمره درصد  54آزمون میان ترم

 نمره درصد 4شركت فعال در كالس  نمره درصد4انجام تکالیف 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ×ایچندگزینه      ×پاسخ كوتاه     × تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
. 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

 

 :)لطفا نام ببرید : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :ع انگلیسیمناب -

- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  ,2017,10 th ed, 

ELSEVIER.  

- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. WB  Sauders   

- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2005 ,9 th  ed .Elsevier W.B.Saunders   

 منابع فارسی:

 
بب1395پنس  نیبکهنک ن،کهنکبهيم ن.چ پبپججم،جونبشجنيودبنفيع. هنشن1مينبالو نیبهنمک نشن-
ببب1389کهنکبهيم نب نجمدبپهنشنبس میبجونبهونوب،چ پبشهلبب هنشنبببب2هجگبننسج مدبپنس  نوبکهنک نبب-
بب1391 هنشنبببب–کهنکبهيم نب نجمدبمهج هبوهقیبهمهج هسججنیبجونبهونوب،چ پبشهلبب2کهنک نببهجگبننسج مدبپنس  نوب-

بببببب1391بههنمنبهكي لمنب.بشسجوي لبشطف لبج سهنب،ب نجمدبههج مبوهقیببهبنمك نشنب،بجونبشن ينبطببچ پبشهلبهمس  ن-
 1394شهنژشجسه وبشطف لببجونبميجنس هشنب.بچ پبچه نمب. هنشنببشههشلق سم بحسنب،بشفجدبشوبشههشلفضلب،بشصالنبمه نوبسعينبهبنمك نشنب.-
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 جلسات زمان ارایه تاریخ مدرس موضوع

هس نوبوننبکهنکبب-منشقهابت جهشنهبمحهنننطیب
بشنهي هیبننن-مم نگیبجهابپنهسيجنن یبننم جیب

ب29/6/96 قاسمی  چهارشنبه

93-91 

 اول

محنهنبکججنهب–ب نشهينبپنس  نیبننبمهقعي ه یبت ص
بنهوه یبج جهیب غذيد–ن ب

 دوم // 5/7/69 //

جههشننبپنبتطن،بسپسيس،بمج نهکهليابجکنههشنبهب
بن وبجههشنو وجج

 سوم // 21/7/69 //

 

شت البالابغننهبم  ههلي )گ الک هههمی،فجيلب
بک هجهنیببنيپه ينهئينبهني ها(

 چهارم // 26/7/69 //

ل،بميکنهسف ل،بن وبمجسف لهسل،بنيننهسف مجهم ل 
ب،ج نجج نيه یبشننشنیشسپيج هيفينش

 پنجم // 19/7/69 //

شنشمدببمجهم لیبن ،وک  بک مبهبلببوکنو،بب
بج نجج نيه وبمجهنک  لبهبم نهوبمنو

 ششم // 8/69//3 //

بشسه لبهشس فنشغ                    تمفه // 21/8/69 //

شت الالابگهشنو )بنينوپنهجگ،بنيفالکسب
ب ژ،بشجهشنژيج سيهن،ب جل بپي هنبهبس ي ک(گ س نهشههف

 هشتم // 27/8/69 //

شننشنو،بنيفالکس،ب همهنبشت الالابک يهو)عفهجا
بهي مهبهبسجننمبجفنه يک(

 نهم // 12/8/69 //

ن وبسي جه يکبهبشت الالابق ه )بهيم نو
بغينسي جه يکبم ننهشنو(

 دهم // 2/6/69 

سم ،بفقنبمنن،ب  ال تهج شت الالابتهنب)بکم
هغينببپهنپهنشیب نهمههسي هپجیبنمهفي  به

ب نهمههسي هپجی(

 یازدهم // 8/6/69 //

شنشمدبشت الالابتهنب)ف هيسم،ک هشهشکی، بب
بنهم  يسمیبهبلهسم بح ن(

 دوازدهم // 25/6/69 //

شت الالابسيس مبحنک یب)پ چم قی،نننف لیب ک م یب
بنيپ،شن نيابنهم  هئينهشس هم يا(

 یزدهمس // 11/6/69 //

حسیبشن ه طیب-کهنکبمه البهدبجق يصبوج ت ی
بعقببم جنگیبذنجی(،سجننهمبنشهن،ج وجهشيی،)ج هيج يی

 چهاردهم  16/6/69 //

شت الالابسيس مبعصه ب)ب وججبهبب همهنبمغهیب
بهف جبمغهی(

 پانزدهم // 9/21/69 //

شت الالاب جفس ب)بکنهپ،بپجهمهج ب،مسمبهب
بفيهنههکيس يک(

 انزدهمش  23/21/69 //

.منشقهابت جهشنهبمحهنبشهبكهن بمه البهدبهيم نيه وب

مهمنبهنشنشوبجي هن وبت ص.طنيقدبمهشجهدبه ب

 ت جهشنهبکهنکبننبح لبشح ض نب

ب

 هفدهم  11/21/69 //


