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                   کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 1401-1402 تحصیلی سال دوم  نیمسال تحصیلی

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

 مادران ونوزادانو
 دانشکده پرستاریبرگزاری: مکان        8-12 :ساعت  شنبهود :زمان برگزاري كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  38تعداد دانشجویان:

 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 14-13ه ساعت دوشنب ساعات مشاوره با دانشجو:

صرر م مراقبررت ودرمرران ا ررتالن ت ونا نجاری رراي ي تشخیروشرر ا )لطفررا شرررد د یررد( شرررد دوره:

برآمرروز م نوترروان  ومراقبررت باتاكیررد شررایع درسیسررتم  رراي مختلررد برردن كودكرران ونرروزادان 

  انواده محور

 
 

 

اثرررات  درزمینرره  رراي  ررود كمررب برره دانشررجو ا ررت  مررا نآ  وتلفیرر  آمو ترره )لطفررا شرررد د یررد( رردف کلرری: 

مررب بیررو ی   سیسررتم  رراي اده مفررا یم وروشرر اي مراقبترر  وكلیررات ت ابیمرراري وبسررتري شرردن بركررود  و ررانو

ائره مختلد بدن به منظورایجادتوانای  بررس  وشنا ت حالت اي انحرراف ازسرالمت  درنروزادان وكودكران وار

 مدا الت پرستاري مناسب
 

 

 (و سطود مختلد بنویسیدحیطه  ا تواه به ا داف را با )بینابینی:ا داف 

 
   وا ند بود :انشجویان قادر در پایان درس د

 مراقبت از كود  بیمار بر اساس الآوي  انواده محوردر مراحب بستري تا تر یص را شرد د د. -1
  اي کودک را توضیح د د. علب تنیدگ  بستري شدن و عکس العمب-2
 ري را درسنین مختلد شرد د د.کودک بستستري در اضطراب ادای  م درد و اثرات ب-3
  اي کا ش ادای  و کنترل صدمات اسم  در کودک بستري را توضیح د د.رو  موارد و-4
  اي ضمن تر یص را توضیح د د. اي قبب از بستري تا پذیر  و تر یص و آموز آمادگ  -5
 ید.ریزي نمادرد را در کودک تشخیص و اقدامات نزم را برنامه-6
 ریزي نماید. اي تشخص  را برنامهیه اي نزم براي رو اي اسم م روان  و حمایتگ ادآم-7
 موارد کنترل ایمن  محیط کودک را شرد د د.-8
  اي مختلد تغذیه را شرد د د.رو -9
د در با نوزا اطر ارتب اي پرستاري دبندي و عالئم و مشخصات  ر طبقه را شرد د د.و مراقبتنوزاد در معرض  طر را طبقه-10

 ریزي نماید. معرض  طر را برنامه
 اي اقبت اي نوزادي را توضیح د د و مرعلبم عالئمم عوارضم تشخیص و درمان سپسیسم آنتروکولیت نکروزان و تشنج-11

 پرستاري در ارتباط با  ریک را تدوین نماید .
کاف فیدا مش یدروسفالم میکروسفالم اسپینابی فالوسبم اي آنس.علبم عالئمم عوارضم تشخیص و درمان نوزادان با آنومال 12

ا  ریک از  اي پرستاري مربوطه در ارتباط بال و آترزي مري را شرد د د. و مراقبتکام و لب شکريم  نا نجاری اي آنورکت
 بیماری اي بان را تدوین نماید.

  
 .ا تالنت شنا ت  و حس  را نام برده و توضیح د د.13
ند فرای داونم ناشنوای  و نابینای  توضیح د د وتشخیص و درمان عقب ماندگی ذ نیم سندرم عوارضم  م عالئمم.علب14

 ریزي نماید. اي فوق را برنامهپرستاري براي مراقبت از کودکان با بیماري
 اي تمراقبرد د دو . علبم عالئمم عوارضم تشخیص و درمان  یپوتیروئیدم فنیب کتونوري و گانکتوزوم  ودیابت را ش15

 نماید. پرستاري در ارتباط با  ریک را تدوین
از کودکان با   ا )اس ال واستفراغ(در کودک را توضیح د د و  فرایند پرستاري براي مراقبت. ا تالنت آب و الکترولیت 16  

 ریزي نماید.  اي فوق را برنامهبیماري
رایند  د و فضیح دوار یناسیونم تنآ  پیلور و سلیاک را تووفا م انگاسترواز.ا تالنت گوارش  شامب  یرشپرونگم ریفالکس 17

 ریزي نماید. پرستاري را برنامه
 اري در ارتباطادراريم ریفالکسم تومور ویلمز و سندرم نفروتیک را توضیح د د و فرایند پرست.ا تالنت کلیوي شامب عفونت18

  ا را تدوین نماید. با این بیماري
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خیص و عوارضم تش زادي را توضیح د د و علبم عالئمم اي سیانوتیک و غیرسیانوتیک مادریماري  شامب بنت قلب.ا تال19
 ریزي نماید. درمان آن ا را شرد د د و فرایند پرستاري آن ا را برنامه

ر نی وغیوپرومبوسیتفقر آ نم تانسم م  موفیل مفاویسم وتب روماتیسمی و پورپورای ت  ون .ا تالنت  ون شامب کم20
بزرگسال برنامه وفرایند پرستاري را با تأکید بر ا تالف بیماري کودک  و .را توضیح د دترومبوسیتوپنی کاوازاکی و لوسم  حاد 

 ریزي نماید . 
 د و د.علبم عالئمم عوارضم تشخیص و درمان ا تالنت تنفس  شامب کروپم پنومون  مآسم و فیبروز کیستیک را توضیح 21
 ریزي نماید. و بزرگسانن را برنامهبا تأکید بر ا تالف بیماري در کودکان  ستاري رارایند پرف

ر ا تالف بفرایند پرستاري را با تأکید  .ا تالنت سیستم عصب  شامب تشنج و  تومور مغزی وفلج مغزی را توضیح د د و 22
 ریزي نماید.بیماري کودک و بزرگسال برنامه

ستاري ند پرد د و فرای ی  یپمارتریت روماتوئیدواستوملیت را توضیح.ا تالنت سیستم حرکتی شامب پاچماقیمدررفتآی تکامل23
 ریزي نماید.را با تأکید بر ا تالف بیماري در کودکان و بزرگسانن را برنامه

 اص را شرد د ند..مراقبت  انواده محور از كود  مبتال به بیماری اي مزمن وداراي نیاز اي  24
 حال احتضار را توضیح د د. .طریقه مواا ه با  انواده کودک در25
 
 

 
  ای تدریس:شیوه

 ×کالس در پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  ×سخنرانی

 

 )لطفا شرد د ید( وظاید و تکالید دانشجو:

 فعالیت ا به موقع  انجام 

  کالسل در حضور فعا

 سه قبب از ورود به کالس مطالعه موضوع  ر ال

 

 

 )از نمره کب( :هدرصد نمرنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد45آزمون پایان ترم   نمره ددرص  45آزمون میان ترم

  درصد نمره5 کالسشرکت فعال در                               درصد نمره5انجام تکالید 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح اور کردنی         ×ایدگزینهچن      پاسخ کوتاه    ×   تشریحی

. 
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ن کودک  آمادگی ا ت پروسیجر ای مراقبت  انواده محوردرطی بستري شد 4/7/1401
 درمانی

 اول

 دوم  ای اانبی تغذیه ام رو ارزیابی دردم محدود کننده 4/7/1401

 سوم یون اسم  ارای(ا تالنت تنفس  )م پنومون م آسم و برونشیولیت و اسپیراس 11/7/1401

 

 چ ارم انسیلیتم کروپم  احیا در کودکاننازوفارنژیتم ادنوئیدو ت 11/7/1401

 پنجم اس ال واستفراغ 18/7/1401

 ششم روده تحریک پذیر م آپاندیست و فت  اینآوینال 18/7/1401

  تنآا تالنت گوارش )  یرشپرونگم ریفالکس گاستروازوفا م انوار یناسیونم  25/7/1401
 پیلور و سلیاک(

  فتم

  شتم سر (  ) تشنج و  تومور مغزی؛ ضربات ا تالنت سیستم عصب 25/7/1401

فقر آ نم تانسم م  موفیل  و پورپورای   ون ا تالنت  ون ) کم 2/8/1401
 ترومبوسیتوپنی وغیر ترومبوسیتوپنی(

 ن م

 د م ن(تیسمی و لوسم  حادو  وچکیادامه ا تالنت  ون )فاویسممکاوازاکیمتب روما 2/8/1401

 یازد م امع بندی  مروری مطالب و 9/8/1401

 دوازد م ان در کودکان )شیمی درمانی و رادیوتراپی(درمان سرط 9/8/1401

 سیزد م ابت(ا تال نت غدد و متابولیب)گانکتوزومیمفنیب کتونوریم  یپوتیروئید و دی 16/8/1401

 درمادراريم ریفالکسمگلومرو نفریتم تومور ویلمز و سنفونتا تالنت کلیوي)ع 16/8/1401
 نفروتیک(

 چ ارد م

 پانزد م  مو دیالیز و دیالیز صفاقی( پیوند کلیه ونا نجاری ای گوارشیدیالیز ) 23/8/1401

ا تالنت سیستم حرکتی )پاچماقیمدررفتآی تکاملی  یپمارتریت  23/8/1401
 روماتوئیدواستوملیت(

 شانزد م

  فد م نوزادانج نوزادان پر  طرم سپسیسم آنتروکولیت نکروزان و تشن 30/8/1401

  یجد م ای سیستم قلبی عروقینا نجاری  30/8/1401
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7/9/1401 
  اي آنسفالوسبم  یدروسفالم میکروسفالم اسپینابیفیداآنومال 

 نوزد م

7/9/1401 
 تیکادامه  نا نجاری ای ادراری و فت  دیا فراگم و فیبروکس

 بیستم

14/9/1401 
 تباطی )نابیناییمناشنوایی(ی ارحس-کودک مبتال به نقایص شنا تی

 بیست و یک

14/9/1401 
 کوئیز و سندروم داونمعقب ماندگی ذ نی و فلج مغزی

 بیست ودو

21/9/1401 
 اص. مراقبت  انواده محور از كود  مبتال به بیماری اي مزمن وداراي نیاز اي 

 سهبیست و

21/9/1401 
 ی  مراقبت از  انواده کودک در حال احتضارو مراقبت تسکین

 راچ بیست و

28/9/1401 
  وزشیمروری بر مطالب وارائه فعالیت ای آم

 پنجبیست و
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 آموزشی در زمینه : ت یه فیلم
 زیرالدی در کودکان  الدی وی و ننحوه تزری  وریدی وعضال 

 کودکان ونوزادان گیری  ون در نحوه نمونه 

 ی   ون وشالت کننده با پمپ در کودکان مبتال به تانسمی تزر 

 اسپیرومتری در کودکان 

 م پروسیجر اای در انجبکارگیری باز 

  درمان آسپیراسیون اسم  ارای 

  احیا پیشرفته  در کودکان 

  آموز  به کودکان دیابتی 

 نحوه انجامLP   وBM  در کودکان 

 روش ای اندازه گیری درد در کودکان ونوزادان  

  روش ای غیر دارویی کنترل درد در کودکان ونوزادان 

 نی در کودکان ع بخور و روش ای مختلد اکسیژن درمااانو 

 رو  بکارگیری نبونیزر و دمیار در کودکان 

 انواع دیالیز در کودکان 
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سپس و هدو به تایید استاد رسی ت یه از قبب  ی قابب قبول است کهتفوق در صورفعالیت  ای تواه تواه:

               

           

     .        .-    .                .......       .      

  (                                             .-       .                           .)    

          

                                          

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 

      

                          www.iranped.ir 

                           www.iranmedex.com 

                               www.sid.ir 

  باشد. استادتوسط تئوری محتوی ئه ارابعداز  السه یکیا حداقب   مزماندانشجو توسط آن ارائه 


