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         پرستاری کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع   پرستاری کودکان گروه آموزشی:    ماماییپرستاری   دانشکده:

  79-79نيمسال اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی      

 
 (1مادرونوزاد) بهداشتپيش نياز:         پرستاري كودك سالم نام درس:

نام   نشجويان ترم چهارم پرستاري دا:مخاطبان             2:تعدادواحد

 ولي زاده  دکتر: استاد

 دانشكده پرستاري و مامايي:مكان    8-10 دوشنبهساعات مشاوره:

 
ايننو وادددرسننو دنناو  ااننول مراابننت  ننانواده شرر م مختدرر درس:

محور،مفنناميم رشنند و تكاما،نيازماومراابتهنناي بهداشننتي اوليننه 

برتعامنا ومندا  م مناسن  دردوره ماي سنو مختلف است.طو ايو درس 

پرسننتار بنناکودا و ننانواده ظهننت دفن  وارتونناگ سنن مت وپيشنن ير  

ازبروزمشک م بهداشتو تاکيد مو شنود.به الن وه درتندريی اينو درس 

آشنايو دانشجو بانظريه ماوظنبه ما  فرمن و واظتماالو موثربرس مت 

شكا درمراابنت  دا م کودا و استفاده ازمهارتهناي تفكرانتونادي و

 كودك و انواده مدنظرمو باشد. از
 

آشنانمودن دانشجويان بامباني رشدوتكاما ونيازماي كنودك هدف كلي:

و انواده  بنه منظورانجنام مندا  م  زم ظهنت ارتواگسن مت كنودك 

و انواده درچارچوب مراابت  انواده محوروفرايند پرسنتاري منببن  

 برظنبه ما  اانونو وا  او مراابت از کودا  

 
 :پی ازاتمام برنامه دانشجويان اادرباشند: ويژه اهداف

يي    -1 بت ازكنودك راتو فلسفه مراابت ونوش  پرستاراطفال درمراا
 دمند.

 مفاميم ظديد درپرستار  کودکان راتويي  دمد. -2
 الواما موثردرس مت كودك راتويي  دمند. -3
 مفاميم وتئوريهاي رشد وتكاما راتويي  دمند.  -4
 دوره شير وارگي را تشخيص دمند.  مراابتهاومشک م بهداشتي در -5
 مراابتهاومشک م بهداشتي دردوره نوپايي را تشخيص دمند .   -9
 مراابتهاومشک م بهداشتي دردوره  ردسالي را تشخيص دمند .  -9
 مراابتهاومشک م بهداشتي دردوره نوباوگي را تشخيص دمند .    -8
 مراابتهاومشک م بهداشتي دردوره نوظواني را تشخيص دمند. -7

فرآيندپرستاري درمراابت ازكودك رامتناس  بامرادا رشدوتكاما تندويو  -10

 كنند.
  

 پرسش و پاسخ –بحث گرومي –سخنرانيشيوه هاي تدريس :

 وایت بورد و ماژیك اسالید،–پاورپوینت  -روژكتورپویدئو-کامپیوتر :رسانه هاي آموزشي

 2ك س  : مكان

 روشهاوزمان سنجش وارزيابي دانشجويان:

 

 روش نمره تاریخ ساعت

نمره 2 هرجلسه کالس   ی کوئیزو پرسش و پاسخ کالس   
نمره4 درطول ترم   پروژه کالسی 

 ن ترممیاامتحان  نمره6 باهماهنگی آموزش 

نمره 8 باهماهنگی آموزش   امتحان پایان ترم   
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 منابع
.ونگ  داناال ، ماکنبر  مريليو ،ويلسون ديويد .ترظمه پوران سامو 1

 1375تهران  –.نشربشري،چاپ اول پ ستاري كودكان ونگ .درسنامه

پ ستاری کودکان رسولو مريم،مير شار  ژي ،البد الريااره باغ زمرا..2
  1372،نشرانديشه،چاپ سوم، تهران، :كودك سالم

3- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Wong’s .Nursing  care of Infants  and  children,2015, 10 th 
ed, Mosby Co. 

4- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2007 , 3rd  ed. WB  
Sauders   
 5- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2012 ,9 th  ed .Elsevier 
W.B.Saunders        

 

 

 زمان بندي و موضوعات جلسات درس

 

 هجلس ساعت یختار مدرس موضوع

 دکتر معرفي درس،س مت دردوره كودكي 

 ولي زاده

 اول 12-10 

 دوم „  „ پرستاري اطفال 

 سوم „  „ بازي،ارتباط،فرآيندپرستاري 

 چهارم „  „ رشدوتكاما وابزارغربال ري

 پنجم „  „ شير وارگي

 ششم „  „ مراابت ماي بهداشتي شير وارگي 

 مفتم „  „ مشك م بهداشتي شير وارگي

 مشتم „  „ نوپايي

 نهم    امتحان ميان ترم

 دمم   „ مشك م ومراابت ماي نوپايي

 يازدمم „  „  ردسالي، سوگرفتار

 دوازدمم „  „ بيماريهاي الفوني

 سيزدمم „  „ ادامه بيماريهاي الفوني

 چهاردمم „  „ سو مدرسه

 پانزدمم „  „ مشك م دوره مدرسه

 ممشانزد „  „ نوظواني

 مفدمم  „  „ مشك م دوره نوظواني
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