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                   کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 1401-1400 تحصیلی سال اول نیمسال تحصیلی

کودک سالم  یش نیاز:پ  نوع واحد: تئوری 3 تعداد واحد:                        کودک بیمار : نام واحد درسی

 ادران ونوزادانوم
 و حضوری مجازیبرگزاری: مکان        8-12 :ساعت  شنبهود :زمان برگزاري كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  38تعداد دانشجویان:

 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 تمامی روزهای هفته با قرار دادن پیام در سایت نویدساعات مشاوره با دانشجو:

روشررياي تشصیصرررا مراقبررت ودرمرران انررتالا ت وناهنجاریيرراي  )لطفررا شررر  دهیررد( دوره:شررر  

برآمرروز ا نوترروانر ومراقبررت باتاكیررد شررایع درسیسررتم هرراي مصتلررد برردن كودكرران ونرروزادان 

 نانواده محور

 
 

 

كمررب برره دانشررجو ايررت همرراهنآر وتلفیرر  آمونترره هرراي نررود درزمینرره ا رررات  )لطفررا شررر  دهیررد(هرردف کلرری: 

اري وبسررتري شرردن بركررودو ونررانواده مفرراهیم وروشررياي مراقبتررر وكلیررات تتامرري بیررو یتر سیسررتم هرراي بیمرر

ائره مصتلد بدن به منظورایجادتوانایر بررسر وشنانت حالتياي انحرراف ازسرالمتر درنروزادان وكودكران وار

 مدانالت پرستاري مناسب
 

 

 (لد بنویسیداهداف را با تواه به حیطه ها و سطو  مصت)بینابینی:اهداف 

 
  در پایان درس دانشجویان قادر نواهند بود :

 مراقبت از كودو بیمار بر اساس الآوي نانواده محوردر مراحي بستري تا ترنیص را شر  دهد. -1
 هاي کودک را توضیح دهد. علي تنیدگر بستري شدن و عکس العمي-2
 ین مصتلد شر  دهد.اضطراب ادایر ا درد و ا رات بستري در کودک بستري را درسن-3
 هاي کاهش ادایر و کنترل صدمات اسمر در کودک بستري را توضیح دهد.موارد و رو -4
 هاي ضمن ترنیص را توضیح دهد.هاي قبي از بستري تا پذیر  و ترنیص و آموز آمادگر -5
 ریزي نماید.درد را در کودک تشصیص و اقدامات ازم را برنامه-6
 ریزي نماید.هاي تشصصر را برنامههاي ازم براي رویهنر و حمایتهاي اسمرا رواآمادگر-7
 موارد کنترل ایمنر محیط کودک را شر  دهد.-8
 هاي مصتلد تغذیه را شر  دهد.رو -9
باط با نوزاد در هاي پرستاري در ارتبندي و عالئم و مشصصات هر طبقه را شر  دهد.و مراقبتنوزاد در معرض نطر را طبقه-10

 ریزي نماید. نطر را برنامهمعرض 
هاي اقبتهاي نوزادي را توضیح دهد و مرعليا عالئما عوارضا تشصیص و درمان سپسیسا آنتروکولیت نکروزان و تشنج-11

 پرستاري در ارتباط با هریک را تدوین نماید .
فیدا اشکاف میکروسفالا اسپینابی هاي آنسفالوسيا هیدروسفالا.عليا عالئما عوارضا تشصیص و درمان نوزادان با آنومالر12

ا هریک از هاي پرستاري مربوطه در ارتباط بکام و لب شکريا  ناهنجاریياي آنورکتال و آترزي مري را شر  دهد. و مراقبت
 بیماریياي باا را تدوین نماید.

  
 .انتالات شنانتر و حسر را نام برده و توضیح دهد.13
یند مان عقب ماندگی ذهنیا سندرم داونا ناشنوایر و نابینایر توضیح دهد و فرا.عليا عالئما عوارضا تشصیص و در14

 ریزي نماید.هاي فوق را برنامهپرستاري براي مراقبت از کودکان با بیماري
 هايبت. عليا عالئما عوارضا تشصیص و درمان هیپوتیروئیدا فنیي کتونوري و گااکتوزومر ودیابت را شر  دهدو مراق15

 در ارتباط با هریک را تدوین نماید. پرستاري
از کودکان با  ها )اسيال واستفراغ(در کودک را توضیح دهد و  فرایند پرستاري براي مراقبت. انتالات آب و الکترولیت 16  

 ریزي نماید. هاي فوق را برنامهبیماري
رایند هد و فدنا تنآر پیلور و سلیاک را توضیح .انتالات گوارشر شامي هیرشپرونگا ریفالکس گاستروازوفا ا انوار یناسیو17

 ریزي نماید. پرستاري را برنامه
 اري در ارتباطادراريا ریفالکسا تومور ویلمز و سندرم نفروتیک را توضیح دهد و فرایند پرست.انتالات کلیوي شامي عفونت18

 ها را تدوین نماید. با این بیماري
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شصیص و سیانوتیک و غیرسیانوتیک مادرزادي را توضیح دهد و عليا عالئما عوارضا تهاي .انتالات قلبر شامي بیماري19
 ریزي نماید. درمان آنيا را شر  دهد و فرایند پرستاري آنيا را برنامه

پنی وغیر فقر آهنا تااسمرا هموفیلرافاویسم وتب روماتیسمی و پورپورای ترومبوسیتو نونر.انتالات نون شامي کم20
بزرگسال برنامه وفرایند پرستاري را با تأکید بر انتالف بیماري کودک  و .توپنی کاوازاکی و لوسمر حاد را توضیح دهدترومبوسی

 ریزي نماید . 
هد و د.عليا عالئما عوارضا تشصیص و درمان انتالات تنفسر شامي کروپا پنومونر اآسم و فیبروز کیستیک را توضیح 21

 ریزي نماید. بر انتالف بیماري در کودکان و بزرگساان را برنامهفرایند پرستاري را با تأکید 
ر انتالف بفرایند پرستاري را با تأکید  .انتالات سیستم عصبر شامي تشنج و  تومور مغزی وفلج مغزی را توضیح دهد و 22

 ریزي نماید.بیماري کودک و بزرگسال برنامه
ستاري یند پر.انتالات سیستم حرکتی شامي پاچماقیادررفتآی تکاملی هیپاارتریت روماتوئیدواستوملیت را توضیح دهد و فرا23

 ریزي نماید.را با تأکید بر انتالف بیماري در کودکان و بزرگساان را برنامه
 اص را شر  دهند..مراقبت نانواده محور از كودو مبتال به بیماریياي مزمن وداراي نیازهاي ن24
 .طریقه مواايه با نانواده کودک در حال احتضار را توضیح دهد.25
 
 

 
 های تدریس:شیوه

 ×در گفتآوها واسکای روم پرسش و پاسخ   سصنرانی برنامه ریزی شده  ×سصنرانی

 

 )لطفا شر  دهید( وظاید و تکالید دانشجو:

 فعالیتيا در سایت نویدبه موقع  انجام 

  ر گفتآوها واسکای رومحضور فعال د

 مطالعه موضوع هر السه قبي از ورود به کالس 

سرزایی از اولویرت هرا کرالس بروده و ترا یر بها  فعالیتوشرکت در و  گفتآوهاواسکای رومحضور فعال در  تواه تواه

 .در ارزشیابی دارد

 

 ر ترراار گفتآررو ویررک هفترره انالیررن درکررالس یکيفترره بصررورت پرسررش و پاسررخ د. ازم بررذکر اسررت شرررکت در گفتآررو و اسررکای روم 

 تشکیي نواهد شد که هماهنآی از طری  سایت نوید و نماینده کالس انجام نواهد شد .  اسکای روم
 

 

 )از نمره کي( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد30آزمون پایان ترم   نمره درصد  30آزمون میان ترم

  درصد نمره20گفتآو شرکت فعال در                                درصد نمره20انجام تکالید 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح اور کردنی         ×ایچندگزینه      پاسخ کوتاه     تشریحی

. 
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22/6/1400 مراقبت نانواده محوردرطی بستري شدن کودک  آمادگی ايت پروسیجرهای  
 درمانی

 اول

 
22/6/1400 

 دوم های اانبی تغذیههاا رو ندهارزیابی دردا محدود کن

 سوم انتالات تنفسر )ا پنومونرا آسم و برونشیولیت و اسپیراسیون اسم نارای( 29/6/1400

 
 چيارم نازوفارنژیتا ادنوئیدو تانسیلیتا کروپا  احیا در کودکان 29/6/1400

 پنجم اسيال واستفراغ 5/7/1400
 ششم فت  اینآوینالروده تحریک پذیر ا آپاندیست و  5/7/1400
آر انتالات گوارشر) هیرشپرونگا ریفالکس گاستروازوفا ا انوار یناسیونا تن 12/7/1400

 پیلور و سلیاک(
 هفتم

 هشتم انتالات سیستم عصبر ) تشنج و  تومور مغزی؛ ضربات سر ( 12/7/1400

رای فقر آهنا تااسمرا هموفیلر و پورپو نونرانتالات نون ) کم 19/7/1400
 ترومبوسیتوپنی وغیر ترومبوسیتوپنی(

 نيم

 دهم ن(ادامه انتالات نون )فاویسماکاوازاکیاتب روماتیسمی و لوسمر حادو هوچکی 19/7/1400
 یازدهم میان ترم 

 دوازدهم درمان سرطان در کودکان )شیمی درمانی و رادیوتراپی( 26/7/1400
 سیزدهم ابت(زومیافنیي کتونوریا هیپوتیروئید و دیانتال ات غدد و متابولیب)گااکتو 26/7/1400
درم ادراريا ریفالکساگلومرو نفریتا تومور ویلمز و سنانتالات کلیوي)عفونت 3/8/1400

 نفروتیک(
 چياردهم

 پانزدهم دیالیز )همو دیالیز و دیالیز صفاقی( پیوند کلیه وناهنجاریيای گوارشی 3/8/1400
رکتی )پاچماقیادررفتآی تکاملی هیپاارتریت انتالات سیستم ح 10/8/1400

 روماتوئیدواستوملیت(
 شانزدهم

 هفدهم نوزاداننوزادان پر نطرا سپسیسا آنتروکولیت نکروزان و تشنج  10/8/1400

 هیجدهم ناهنجاریيای سیستم قلبی عروقی 17/8/1400
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17/8/1400 

 فیداهاي آنسفالوسيا هیدروسفالا میکروسفالا اسپینابیآنومالر

 نوزدهم

24/8/1400 

 ادامه  ناهنجاریيای ادراری و فت  دیا فراگم و فیبروکستیک

 بیستم

24/8/1400 
 سی ارتباطی )نابیناییاناشنوایی(ح-کودک مبتال به نقایص شنانتی

 بیست و یک

1/9/1400 

 کوئیز و سندروم داوناعقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی

 بیست ودو

1/9/1400 

 اص.نحور از كودو مبتال به بیماریياي مزمن وداراي نیازهاي مراقبت نانواده م

 بیست ودو

8/9/1400 
 مراقبت از نانواده کودک در حال احتضارو مراقبت تسکینی  مروری بر مطالب

 وارائه فعالیتيای آموزشی

 بیست وسه

 

 برگزاری امتحان

 بیست وچيار
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 آموزشی در زمینه : تيیه فیلم
 زیرالدی در کودکان  الدی وی و ننحوه تزری  وریدی وعضال 

 کودکان ونوزادان گیری نون در نحوه نمونه 

  تزری  نون وشالت کننده با پمپ در کودکان مبتال به تااسمی 

 اسپیرومتری در کودکان 

 م پروسیجرهاابکارگیری بازی در انج 

  درمان آسپیراسیون اسم نارای 

  احیا پیشرفته  در کودکان 

 تی آموز  به کودکان دیاب 

 نحوه انجامLP   وBM  در کودکان 

  روشيای اندازه گیری درد در کودکان ونوزادان 

  روشيای غیر دارویی کنترل درد در کودکان ونوزادان 

  انواع بصور و روشيای مصتلد اکسیژن درمانی در کودکان 

 رو  بکارگیری نبوایزر و دمیار در کودکان 

 انواع دیالیز در کودکان 

 

 


