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 دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد 

 

 (1بهداشت مادرونوزاد)نياز:پيش         سالم كودكپرستاري  نام درس:

 99-98 اول  نيمسال زمان ارائه:                         2تعدادواحد:

 زاده ولیدكتر خانم : اتيداس  زادهر ولیدكت: هماهنگ کننده پرستاري  4:دانشجويان ترم مخاطبان

 دانشكده پرستاري و مامايی  2 کالس مكان :   12-11نبه ساعت شدو:تساعروز و 

 

ومراقبتهاي بهداشتی اوليهه  نيازهاو  ،تكامل مفاهيم رشد و اين واحددرسی حاوي اصول مراقبت خانواده محور،شرح مختصردرس:

 درس برتعامل ومداخالت مناسب پرستار باكودك وخانواده جهت حفه  وارتاهاس سهالمت وطی اين  دردوره هاي سنی مختلف است.

مشكالت بهداشتی تاكيد می شود.به عالوه درتدريس اين درس آشنايی دانشجو بانظريهه هاوجنبهه ههاي نرهنگهی  پيشگيري ازبروز

  مدنظرمی باشد. قبت ازكودك وخانوادهزمهارتهاي تفكرانتاادي وحل مشكل درمرااستفاده ا واجتماعی موثربرسالمت كودك و

 

انجام مداخالت الزم جهت ارتااسسهالمت  به منظورنيازهاي كودك وخانواده آشنانمودن دانشجويان بامبانی رشدوتكامل وهدف کلي:

  منطبق برجنبه هاي قانونی واخالقی مراقبت از كودك  نرايند پرستاري و درچارچوب مراقبت خانواده محور كودك وخانواده

 
  ::پس ازاتمام برنامه دانشجويان قادرباشنداهداف ويژه

 توضيح دهند.را كودكمراقبت ازناش پرستاراطفال درنلسفه مراقبت و  -1

 مفاهيم جديد درپرستاري كودكان راتوضيح دهد. -2

 درسالمت كودك راتوضيح دهند.عوامل موثر -3

  مفاهيم وتئوريهاي رشد وتكامل راتوضيح دهند. -4
 شيرخوارگی را تشخيص دهند.   هاشتی دردوربهدومشكالت مراقبتها -5

 نوپايی را تشخيص دهند .   دورهبهداشتی در ومشكالتمراقبتها -6

 خردسالی را تشخيص دهند .  دورهبهداشتی در ومشكالتمراقبتها -7

 نوباوگی را تشخيص دهند .    دورهبهداشتی در ومشكالتمراقبتها -8

 دهند. نوجوانی را تشخيص دورهبهداشتی در ومشكالتمراقبتها -9

 .نرآيندپرستاري درمراقبت ازكودك رامتناسب بامراحل رشدوتكامل تدوين كنند -11
وسيله يا روشی را طراحی، تهيه و  ،ابزاردر زمينه سالمتی  براي برقراري ارتباط و آموزش به كودكانبا توجه به مراحل تكاملی   -11

 به كار گيرند. 

  
 پرسش و پاسخ –بحث گروهی –سخنرانیهاي تدريس :ه شيو

 و ماژيك وايت بورد اساليد،–پاورپوينت  -روژكتورپويدئو-كامپيوتر :رسانه هاي آموزشي

 2: كالس  مكان

 روشهاوزمان سنجش وارزيابي دانشجويان:

 

 روش نمره تاريخ ساعت
نمره 2 هرجلسه كالس   پرسش و پاسخ و    كوئيز 
 پروژه كالسی 2نمره درطول ترم 
نمره 16 باهماهنگی آموزش   امتحان پايان ترم   
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 زمان بندي و موضوعات جلسات درس

 

 هجلس ساعت تاريخ مدرس موضوع

 اول 12-11  زادهولي دکتر پرستاري اطفال ،معرنی درس،سالمت دردوره كودكی

 دوم „  „ بازي،ارتباط،نرآيندپرستاري 

 سوم „  „ رشدوتكامل وابزارغربالگري

 چهارم „  „ شيرخوارگی

 پنجم „  „ مراقبت هاي بهداشتی شيرخوارگی 

 ششم „  „ مشكالت بهداشتی شيرخوارگی

 هفتم „  „ ی شيرخوارگیمشكالت بهداشت

 هشتم „  „ نوپايی

 نهم „  „ مشكالت ومراقبت هاي نوپايی

 خردسالی، سوسرنتار
„  „ 

 دهم

 يازدهم „  „ بيماريهاي عفونی

 ادامه بيماريهاي عفونی
„  „ 

 دوازدهم

 سيزدهم „  „ سن مدرسه

 مشكالت دوره مدرسه
„  „ 

 چهاردهم

 پانزدهم „  „ نوجوانی

 شانزدهم „  „ ه نوجوانیمشكالت دور

 


