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 مامایی ی:گروه آموزش                                                                 پرستاری و مامایی  دانشکده:

 1401-1402اول نیمسال                                   ناپیوسته مامایی کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع   

    (عملیواحد  نیم واحد تئوری و)یک دواح1.5عداد واحد:ت         کودکان        یها یماریب : نام واحد درسی

       12-14 شنبهیک :زمان برگزاری كالس          شاوره با دانشجو:ساعات م              نوزادان یش نیاز:پ  

 یمساقر خانم دكت :مسئول درس تعداد دانشجویان:      (حضوری )دانشکده پرستاری وماماییمکان برگزاری:    

             قاسمی خانم دكتر سیده فاطمه  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

از  یاز عوارض ناش یریشگیو پ یبهبود عیدر تسر ماماییبخش  جهیپرثمر و نت یاز نقش ها یکی شرح دوره:

 یو اجتماع یروان ،یجسم یهایو توانائ ازهایشناخت ن رسالت با نیجو است كه ادو درمان، آموزش به مد یماریب

 بود.  خواهد سریممددجو 

 كودكان و اقدامات الزم در هر مورد  یها یماریها و ب یو شناخت ناهنجار صیتشخلی: هدف ک

 از آنها یریشگیكودک و پ یها یماریآموزش به كودک و خانواده در موارد ب

 دوره قادر باشند: انیرود در پا یانتظار م رانیاز فراگ:اهداف ویژه

 ،دایفینابیاسف  ،یدروسففالی)ه یها یاز ناهنجار یکیكودک مبتال به  یالزم به خانواده دارا یها و آموزش ها تمراقب

سفته، آنفوس ب سفتول،یو ف یمر یشکاف كام و لب، آترز ،یاقپاچم پ،یمفصل ه یمادرزاد یدررفتگ لومننگوسل،یم

 هند.د حیمثانه( را توض یاكستروف ،سای ادس یاپ اس،ی وس ادیه دروسل،یه ک،یافراگماتید یآمفالوسل، هرن

 .دهند حیوضرا ت کیانوتیس ریو غ کیانوتیس یقلب یمادرزاد یها یماریب یالزم برا یو آموزش یدرمان یها مراقبت

ون كتف لیففن ،سمیدیروئی وتی)ه کیبا اختالالت متابول یكودك یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یماندر توجهات

 دهند. حیرا توض ( یگاالكتوزوم ،یاور

( را اکیسفل رشف رون،،ی)ه یبفا اخفتالالت گوارشف یكفودك یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 دهند. حیتوض

( را و كفرو  تیولی)برونشف یبفا اخفتالالت تنفسف یكفودك یالزم به خفانواده دارا یها و آموزش یدرمان توجهات

 دهند. حیتوض

و  کیفف)سففندرم نفروت یویففبففا اخففتالالت كل یكففودك یالزم بففه خففانواده دارا یو آمففوزش هففا یدرمففان توجهففات

 دهند. حی( را توضتیگلومرونفر

 دهند. حیرا توض کیآتوپ تیدرمات یالزم به كودک و خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 ند.ده حیرا توض لمزیبا تومور و یكودك یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 دهند. حیرا توض یكودک دچار فلج مغز یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 دهند. حیرا توض لمزیبه تومور و كودک مبتال یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 حیتوضف را یمفصفل یاسفتخوان عیشفا یها یماریبا ب یكودك یالزم به خانواده دارا یو آموزش ها یدرمان توجهات

 دهند.
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 وش های ارزشیابی آموزشی را تشریح كند.ر 

 :از کل نمره بر اساس درصدشیوه ارزشیابی 

 محاسبه نمره شیوه ارزشیابی واحد نظری

 %30 وارائه مباحث عال حضور ف

 %30 فعالیت های گروهی و انفرادی در کالس

 %40 امتحان پایان ترم

 %100 جمع نمره
 

 لی فعالیت عم -

 كودكان وخانواده برای برنامه آموزشییک  ارائه كتبی و نیازسنجی، طراحی، اجرا -

 

 منابع اصلی درس

 یمنابع اصل

 ترجمه ....... چا  . نیدتریطب كودكان. جد ی.  نلسون . مبان-

ان ون،. چا (. درسنامه پرستاری كودك نیدتریهناز، شوقی مهناز )جد.  آرزومانیانس سونیا، سنجری م-

 سالمی نشر

 دیاطالعات مف ریمقاله و سا افتنی یبرا منابع

PubMed:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

www.medworm.com 

PMC:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pmc&cmd=search&term= 

Mosby's Nursing Consult: http://www.nursingconsult.com/php/160823503-

2/home.html 

UpToDate:  www.uptodate.com/home/index.html 

American Academy of Pediatrics:  www.aafp.org 

http://scholar.google.com 

www.medscape.com 

www.emedicine.com 

 یفارس

 www.iranped.irكودكان دانشگاه تهران  گروه

 www.iranmedex.comمدكس   رانیا یاطالعات گاهیپا

 www.sid.ir   یجهاد دانشگاه یاتاطالع گاهیپا
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 http://jouybari.blogfa.com  یدانش پرستار وبالگ
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 یه كتب و مقاالت جدید مربوط به روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی .كل
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 فتگیبرنامه ه
 اریخت موضوع مدرس هفته

 20/6/1401 کانکود رشد و تکامل در کودکان/ معرفی ابزارهای غربالگری تکاملی در دكتر قاسمی 1

 27/6/1401 مادرزادی صل هیپ، پاچماقییسپالزی تکاملی مفد  2

 3/7/1401 و فیستول تراکئوازوفاژ لب، آترزی مری، شکاف شکاف کام  3

 10/7/1401 یمادرزاد یافراگماتیکد فتق ،آمفالوسل ناهنجاری های آنورکتال،  4

 17/7/1401 ثانهاکستروفی م /سپادیاس هیپوسپادیاس، اپی نهان بیضگی، هیدروسل،  5

6  
 مادرزادی، وتیروئیدیسمپهیت متابولیکی نوزادان سالم مشکال

 گاالکتوزومی فنیل کتون اوری،
24/7/1401 

 1/8/1401 دیابت درکودکان  7

8  
 یانوتیکبیماریهای مادرزادی س

ASD, VSD, TOF 
8/8/1401 

 15/8/1401 سلیاک ، هیرشپرونگ  9

 22/8/1401 مروری بر مطالب وجمع بندی و میان ترم  10

 29/8/1401 کروپ، سندرم های برونشیولیت  11

12  
 سندرم نفروتیک و گلومرونفریت

 

6/9/1401 

 13/9/1401 و بیش فعالیاوتیسم عقب ماندگی ،  13

14  
 زیفلج مغ

 درماتیت آتوپیک

20/9/1401 

 27/9/1401 و تکمیل مباحث قبلی تومور ویلمز  15

 4/10/1401 ،ئومیلیتاست ،آرتریت  16

  مع بندیج  17

 


