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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو  مقطع     پرستاری کودکانآموزشی:گروه        آبادپرستاری مامايی خرمدانشکده:

 

 بهداشت مادرونوزاد :پیش نیاز     عملی–نظری  د:نوع واح    5/0+  5/1       تعداد واحد:پرستاری کودک سالم نام درس: 

وید  و/ اسکای روم سامانه ن مکان برگزاری:   -- 10-12------ :ساعت  -سه شنبه --:زمان برگزاری کالس: روز
And   lumsnavid.vums.ac.ir, https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.valizadeh 

 دکتر ولی زاده مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:)   دکتر ولی زاده   مسئول درس: 42 تعداد دانشجویان:

 

  شرح دوره:

صول مراقبت خانواده محور،    سی حاوی ا شد و تکامل،  این واحددر سنی مختلف     و نیازهاو  مفاهیم ر شتی اولیه دردوره های  مراقبتهای بهدا

مشکالت بهداشتی     پیشگیری ازبروز  طی این درس برتعامل ومداخالت مناسب پرستار باکودک وخانواده جهت حفظ وارتقاء سالمت و    است. 

شود  شجو با    .تاکید می  شنایی دان ستفاده      نظریه ها به عالوه درتدریس این درس آ سالمت کودک و ا وجنبه های فرهنگی واجتماعی موثربر

 ازمهارتهای تفکرانتقادی وحل مشکل درمراقبت ازکودک وخانواده مدنظرمی باشد.  

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

سننالمت کودک  ی نجام مداخالت الزم جهت ارتقاا منظورنیازهای کودک وخانواده به  تکامل و و مبانی رشنند نمودن دانشننجویان با آشنننا

 فرایند پرستاری منطبق برجنبه های قانونی واخالقی مراقبت از کودک    و وخانواده درچارچوب مراقبت خانواده محور

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 فلسفه مراقبت ونقش پرستاراطفال درمراقبت ازکودک راتوضیح دهند. .1

 ن راتوضیح دهد.مفاهیم جدید درپرستاری کودکا .2

 توضیح دهند. عوامل موثردرسالمت کودک را .3

 های رشد وتکامل راتوضیح دهند.  مفاهیم وتئوری .4
 مشکالت بهداشتی دردوره شیرخوارگی را تشخیص دهند.   هاو مراقبت .5

 مشکالت بهداشتی دردوره نوپایی را تشخیص دهند .    هاو مراقبت .6

 ا تشخیص دهند .  اومشکالت بهداشتی دردوره خردسالی ر مراقبته .7

 مراقبتهاومشکالت بهداشتی دردوره نوباوگی را تشخیص دهند .      .8

 مراقبتهاومشکالت بهداشتی دردوره نوجوانی را تشخیص دهند. .9

 مراحل رشدوتکامل تدوین کنند. فرآیندپرستاری درمراقبت ازکودک رامتناسب با  .10

ابزار، وسیله یا روشی را طراحی،   و بهداشت ودکان در زمینه سالمتیبا توجه به مراحل تکاملی برای برقراری ارتباط و آموزش به ک  .11
 تهیه و به کار گیرند.  

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ          ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ بحث گروهی

 س وارونه کال :سایر موارد

 

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.valizadeh
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 :(جلسات آنالین به تفکیک در جلسات آفالین و) وظايف و تکالیف دانشجو

 در سامانه نوید صاص یافته یف اختتکالانجام 

 اسکای روم و  در جلسات گفتگو و شرکت فعال حضور 

 بر اساس مراحل تکاملی یک پروژه / کار عملی/ خالقانه در جهت ارتباط و آموزش سالمتی به کودکان انجام 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات کالس

 اسکای روم وتاالر گفتگو مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به 

 شرکت فعال در جلسات اسکای روم و گفتگوی نوید 

 تکالیفارسال به موقع و علمی و مناسب 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر             ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

سالید –پاورپوینت -وسایل الکترونیک )گوشی همراه (  : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد         ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید  پادکست های   ، ا

 pdf، جزوه    وتیص

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 انجام تکالیف در سامانه نويد  1

  های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 3 يد ونگفتگوی و  های مجازی آناليندر کالسفعال  حضور  3

 3 مستمرامتحان  4

 12 امتحان پايان ترم 5

 

شننامل طراحی و ارایه یک روش/ اسننباب بازی/ نمره تشننویقی : 

له   نه   وسنننی قا نه      خال کان در زمی با کود باط  برای  آموزش و ارت

ستاد تئوری و مربی بالینی در   سالم  تی و پرستاری  با هماهنگی ا

 بکارگیری آن در آموزش کودکان مستند کردن  و  بیمارستان

2 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی              ☒ ایچندگزینه         ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

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

  

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

1- Hochenberry  MJ,Wilson D.Wong’s.Nursing  care of Infants  and  children,2018, 11 th ed, Mosby 

Co. 
2- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . Last  ed. WB  Sauders   

3- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing, Last th  ed .Elsevier W.B.Saunders        
 منابع فارسی:

،  پرستاری کودکان  جلد اول کودک سالممهناز شوقی ، سونیا آرزو مانیاس و ترجمه .2019هاکنبری مریلین . پرستاری کودکان وونگ . 1
  .9139نشر جامعه نگر. تهران وم، دچاپ 

 1392،نشراندیشه،چاپ سوم، تهران، پرستاری کودکان :کودک سالمرضاقره باغ زهرا.رسولی مریم،میرالشاری ژیال،عبد ال.2
تهران  –.نشربشری،چاپ اولدرسنامه پرستاری کودکان ونگ ونگ  داناال ، هاکنبری مریلین ،ویلسون دیوید .ترجمه پوران سامی .. 3

1395 
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 توضیحات مهم:

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .نیز استفاده نمایدهای جلسات آفالین ماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 

 ارائه برنامه درسبندی جدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 23.6.1400 
سالمت دردوره  معرفی درس،

 کودکی، پرستاری اطفال
☒ 

☒ ☐ ☐ ☐ 
10:00 

 زادهدکتر ولی

 „ 10:00 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ فرآیندپرستاری  ارتباط، بازی، 30.6.1400 2

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ غربالگریهای رشدوتکامل وابزار 6.7.1400 3

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ شیرخوارگیخصوصیات  دوره  13.7.1400 4

5 20.7.1400 
دروه مراقبت های بهداشتی 

 وارگی شیرخ

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 10:00 „ 

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ مشکالت بهداشتی شیرخوارگی 27.7.1400 6

 „ 10:00 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ مشکالت بهداشتی شیرخوارگی 4.8.1400 7

 „ 12      اول کوئیز  4.8.1400 

8 11.8.1400 
و مراقبت های  دوره  خصوصیات

 نوپایی

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 10:00 „ 

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ نوپایی دوره  مشکالت  18.8.1400 9

10 25.8.1400 
خصوصیات و مراقبت های دوره 

 خردسالی، سوءرفتار

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 10:00 „ 

 „ 10:00 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ فونیبیماریهای ع 2.9.1400 11

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ادامه بیماریهای عفونی  9.9.1400 12

 „ 12      دوم کوئیز  16.9.1400 

13 16.9.1400 
خصوصیات و مراقبت های دوره 

 مدرسه

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 10:00 „ 

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ مشکالت دوره مدرسه 23.9.1400 14

15 30.9.1400 
خصوصیات و مراقبت های دوره 

 نوجوانی

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 10:00 „ 

 „ 10:00 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ مشکالت دوره نوجوانی 7.10.1400 16

  10:00 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ متحانا  17

 

 


