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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 بالینی پرستاری کودک سالم طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع کودکان :گروه آموزشی         پرستاری و مامايی :دانشکده

   کاراموزی :دنوع واح واحد 1: تعداد واحد          کاراموزی کودک سالم: درسنام 

 پرستاری کودک سالم :نیاز پیش

 13:30  –7:30 از :ساعت      26/2/1400 – 20/2/1400 : زمان برگزاری 

 ش جنرال اطفال بیمارستان شید مدنیخب: مکان برگزاری

 را موسویهز :حروف الفبا(مدرسین )به ترتیب   نفر 8 :تعداد دانشجويان

 

انجام مداخالت الزم جهت ارتقا سالمت کودک و خانواده در چهارچوب مراقبت  :)لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

فرآیند رشد و تکامل و کودک، خانواده محور با کاربرد فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانوني و اخالقي مراقبت از

  نیازهای کودک و خانواده

   بینابینی:اهداف 

 زمینه انجام بازی متناسب با سن کودک و برقرار نموده بیمارستانپرسنل و  ارتباط درماني حاکي از اعتماد با کودک -1

 را فراهم نماید.

 را تفسیر نماید. نقاشي کشیده شده توسط کودک بر اساس معیارهای تکاملي -2

 را ارائه نماید. دکبهداشت و نحوه مراقبت کوآموزش های الزم به پرسنل مهدکودک در رابطه با تغذیه،  -3

کودک را بررسي  اجتماعي( و سیستم های مختلف بدن مراحل سني مختلف از لحاظ رشد و تکامل )جسمي، رواني و -4

 نماید.

 را طراحي و اجرا نماید. والدین و بیمارستانبرنامه آموزشي مناسب در جهت رفع مشکالت کودک برای پرسنل  -5

  .بت از بیمار استفاد نمایندقدرماني در فرایند مرا بازی از -6

  برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقا سالمت کودک شیرخوار و خانواده طراحي نمایند. -7

  برنامه مراقبتي آموزشي برای مشکالت بهداشتي دوره شیرخوارگي طراحي نمایند. -8
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  ده طراحي نمایند.برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقای سالمت کودک نوپا و خانوا -9

  برنامه مراقبتي آموزشي برای مشکالت بهداشتي اوائل خردسالي طراحي نمایند. -10

  برنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقای سالمت کودک سن مدرسه و خانواده طراحي نمایند. -11

 ده طراحي نمایندبرنامه مراقبتي آموزشي برای ارتقا سالمت نوجوان و خانوا -12

  حمایت از خانواده، توسعه سالمت، ، ارتباط درماني،بت غیر تروماتیکق، مراورحم هانوادخ مراقبت -13

 را انجام دهد.  ری از بیماری ها و اموزش بهداشتپیشگی

و تست آدمک گودیناف، تست   DDST ،ASQبا چارت های رشد، ابزارهای غربالگری تکامل کودک،  -14

 به درستي کار نماید. هترسیم خانواد

 را انجام دهد. در حداقل دو کودکبررسي رشد و تکامل  -15

 را انجام دهد. در حداقل دو کودک بیمار اندازه گیری عالئم حیاتي به روش های مختلف -16

 را انجام دهد. مورد مراقبت روزانه از کودک بیمار در تخت حداقل دو -17

 دکنترل عفونت را در بخش رعایت کنن شستشوی دست و اصول احتیاطات همه جانبه -18

 برای کودک بستری رعایت کنند را اصول ایمني -19

 بگیرند کامل از کودک یا خانواده کودک بستری شرح حال -20

 کودک بیمار را انجام داده و موارد غیر طبیعي را شناسایي کنند. فیزیکي معاینه -21

 و تکامل کودک را بررسي و موارد تأخیر در رشد و تکامل را شناسایي کنند. مراحل رشد -22

  صحیح اندازه گیری و ثبت کنند.کودک را به روش  عالئم حیاتي -23

  در برخورد با کودکان بي قرار، صبور باشند. -24

  در موارد بحراني، خونسردی خود را حفظ کنند. -25

  .دهند اهمیت بخش در عفونت کنترل موازین به رعایت -26

 در برخورد با کودکان، مسئولیت پذیر باشند. -27

 روند رشد و تکامل ) وزن، قد، دور سر و دور سینه( کودکان در سنین مختلف ) شیرخوارگي،  -28

 نوپایي، خردسالي، سن مدرسه و نوجواني تحت نظر خود را به طور دقیق کنترل و ثبت کند 

  و موارد غیر طبیعي را تشخیص و گزارش دهد.
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 یر مادر، اختالالت تغذیه، آنمي، ....(.) تغذیه با شبیمار آموزش دهد نکات الزم در مورد تغذیه را بداند و به -29

 یرخوارگي، حداقل دو مورد رژیم غذایي مناسب برای گروه های سني مختلف کودکان )ش -30

 بیماری و سني کودک طراحي  یطر سه و نوجواني ( با توجه به شرانوپایي، خرد سالي، سن مد

 .و آموزش دهد

 
 

 

 کاراموزی/کارورزی هويم درس روزانقت 
 تعسا               

 روز 

9-8 10- 9 11- 10 12- 11 

سیم وظایف قت روز اول 

  دانشجویان 

بررسي پیشرفت 

 ملکرد دانشجویانع

جمع بندی موارد 

ذکرشده دراهداف 

 باکمک دانشجویان

کنفرانس  هارائ

 دانشجویي

 " " " " روز دوم 

 " " " " روز سوم 

 
 های تدريس:شیوه

 گروه کوچک  ،ورنال کالبژ *، گزارش صبحگاهي  ،نمایش عملي   *،بحث گروهي  *،پرسش و پاسخ  *،سخنراني

  Bedside teaching، ،*  Case Based Discussion  سامانه های آموزشي   *،سامانه های آموزشي رسمي

 ، *نرم افزار *،فیلم آموزشي *،عکس تصویر/  ، *پاورپوینت ،*جزوه /کتاب *،منابع الکترونیک ،تکلیف محور يغیررسم

 بیمار واقعي  ، *اشیاء و لوازم واقعي
 : وظايف و تکالیف دانشجو  

 حضور به موقع            

 شرکت فعال در امر آموزش به خانواده          

 بت  از کودک بیمارقمرا          

 ارائه گزارش کتبي از بیمار براساس استانداردها          
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 ارائه تاریخچه و فرایند پرستاری از بیمار خود          

 بحث های گروهيال در عشرکت ف             

 تکالیفقع بمو هارائ                   

 وسايل آموزشی:  

  ☒ کامپیوتر     ☒ پروژکتورویدئو  ☒ وایت برد      

 

 مختلف دانشجو:های کدام از فعالیتنحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر 

 

 نمره 10                                                        ارزشیابي پیشرفت مهارتهای بالیني بر اساس فرم ارزشیابي اختصاصي

 نمره 3                                                                          شرکت فعال در کنفرانس ها و بحث های گروهي       

 هنمر 5                                                                                                                              عموميارزشیابي 

 نمره 2                                     ارائه تکالیف                                                                                          

 

 :نوع آزمون
 بالیني

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
  منابع فارسی:

 

  مهناز، شوقي مهناز. درسنامه پرستاری کودکان ونگ. سال ... تهران ، نشر سالميآرزومانیانس سونیا، سنجری  

 ونگ. ترجمه سونیا آرزو مانیانس؛ مهناز شوقي؛ مهناز سنجری. ویراست  ونگ، دی ال؛ درسنامه پرستاری کودکان

  .1398 دهم، انتشارات جامعه نگر، تهران،

 ترجمه بهنام ثبوتي و همکاران. انتشارات آرتین طب، تهران، 5135نلسون  مباني طب کودکان کلیگمن، ار ام؛ .

1393. 

   1398. ترجمه دکتر بهرام قاضي جهاني. انتشارات گلبان، تهران،5135نلسون؛ نوزادان نلسون.  

 1391جامعه نگر، تهران، نشر .کودکان جامع پرستاری مرتضوی، ح؛ مرور. 

 ر . )با نظارت دکتر لیال جویباری(. انتشارات علمي سنااکبری نگارین. کتاب پرستاری کودک سالم و بیما 

 Whaley & Wong DL. Nursing Care of Infants and Children, last edition ..... 

Mosby Co    

 www.pedsnurses.org  
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 Pediatrics Of Academy American ttp://www.aap.orgh  

   

 


