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                     عملا –زظاري نـع  واحـد :      2تعدادواحـد:   (1بهداشا  ااادروزوداد نشـا::پـش          ساام  كودكپرستاري  نام درس:

 داده وم دكتر : اتشداس  دادهدكتر وم : هماهنگ کننده پرستاري  0:دازشجويان ترم مخاطبان 99-044  اول زيمسال :مان ارائه:

 ine/ch/lums/dr.valizadehhttps://www.skyroom.onlسااازه زويد /  مكان :   12-14نبه ساع  ش سه :تساعرو: و 

 10-12شنبه سه   ساعات مشاوره خرم آباد دازشكده پرستاري و ااااي 

اراقبتهاي بهداشت  اوميه  و زيادهاو  ،تكاال افاهي  رشد و اين واحددرس  حاوي اصول اراقب  خازواده احور،شرح مختصردرس:

 اسب پرستار باكودك وخازواده جه  حفظ وارتقاا  ساالا  وط  اين درس برتعاال واداخالت ان دردوره هاي سن  اختلف اس .

وجنبه هاي فرهنگ   زظريه ها به عالوه درتدريس اين درس آشناي  دازشجو با اشكالت بهداشت  تاكيد ا  شود. پيشگيري ادبرود

  ادزظرا  باشد. داهارتهاي تفكرازتقادي وحل اشكل دراراقب  ادكودك وخازوادهاستفاده ا واجتماع  اوثربرسالا  كودك و

ي زجام اداخالت الدم جها  ارتقااا به انظورزيادهاي كودك وخازواده  تكاال و و اباز  رشد زمودن دازشجويان با آشناهدف کلي:

  انطبق برجنبه هاي قازوز  واخالق  اراقب  اد كودك  فرايند پرستاري و درچارچوب اراقب  خازواده احور سالا  كودك وخازواده
  :اداتمام برزااه دازشجويان قادرباشند :پساهداف ويژه

 توضيح دهند.را كودكاراقب  ادزقش پرستاراطفال درفلسفه اراقب  و .1

 افاهي  جديد درپرستاري كودكان راتوضيح دهد. .2

 توضيح دهند. درسالا  كودك راعواال اوثر .3

  هاي رشد وتكاال راتوضيح دهند. افاهي  وتئوري .0
 يرخوارگ  را تشخيص دهند.  ش هبهداشت  دردوراشكالت  وها اراقب  .5

 زوپاي  را تشخيص دهند .   دورهبهداشت  در اشكالت وها اراقب  .6

 خردسام  را تشخيص دهند .  دورهبهداشت  در واشكالتا اراقبته .7

 زوباوگ  را تشخيص دهند .    دورهبهداشت  در واشكالتاراقبتها .8

 زوجواز  را تشخيص دهند. دورهبهداشت  در واشكالتاراقبتها .9

 .اراحل رشدوتكاال تدوين كنند آيندپرستاري دراراقب  ادكودك رااتناسب بافر  .14

وسيله يا روش  را  ،ابزار و بهداش  در داينه سالات  براي برقراري ارتباط و آاودش به كودكانبا توجه به اراحل تكاال    .11
 طراح ، تهيه و به كار گيرزد. 

  

 پاسخ پرسش و –و گفتگو بحث  –سخنراز هاي تدريس :ه ششع

   زرم افزارهاي صداگذاري، جزوه ، اساليد–پاورپوين  -، گوش  همراه (كااپيوتروسايل امكتروزيک   :رسانه هاي آمع:شي

 اسكاي روم و سااازه زويد : كالس  مكان

 :مان سنج  وار:يابي دانشجعيان: و روشها

 

 روش زمره تاريخ ساع 

 عدد(2  كوئيز زمره 2 يكبارجلسه 5هر 

پرسش و  حضور غياب ،شرك  فعال در گفتگو و زمره 3 هرجلسه و در طول هفته 
 هاي سااازه زويد پاسخ 

 ازجام تكاميف كالس  زمره3 هر جلسه در تاريخ تعيين شده 
زمره اين فعامي                         

اضافه بر بيس  ا  
 باشد

 ، تهيه و بكارگيري ابزاري براي   طراحپروژه كالس  زمره2 وبا هماهنگ  استاد درطول ترم
ارتباط و آاودش به كودك در داينه سالات  و 

 بهداش (
 ااتحان پايان ترم زمره12 باهماهنگ  آاودش 

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.valizadeh
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 :مان بندي و معضععات جلسات درس
 

 هجلس ساعت تاريخ مدرس معضع 

سه شنبه  18/6/99 :ادهدکتر ولي سالا  دردوره كودك ، پرستاري اطفال اعرف  درس،
14-12 

 اول

 دوم „ 25/6/99 „ فرآيندپرستاري  ارتباط، بادي،

 سوم „ 1/7/99 „ غربامگريهاي رشدوتكاال وابزار

 چهارم „ 8/7/99 „ شيرخوارگ خصوصيات  دوره 

 پنج  „ 15/7/99 „ شيرخوارگ  دروه اراقب  هاي بهداشت  

 شش  „ 22/7/99 „ اشكالت بهداشت  شيرخوارگ 

 هفت  „ 29/7/99 „ اشكالت بهداشت  شيرخوارگ 

 هشت  „ 6/8/99 „ زوپاي و اراقب  هاي  دوره  خصوصيات

 زه  „ 13/8/99 „ زوپاي  وره د اشكالت 

 ده  „ 24/8/99 „ خردسام ، سو رفتارخصوصيات و اراقب  هاي دوره 

 يادده  „ 27/8/99 „ بيماريهاي عفوز 
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 پاززده  „ 25/9/99 „ زوجواز خصوصيات و اراقب  هاي دوره  

 شاززده  „ 2/14/99 „ اشكالت دوره زوجواز 

 هفده   „  „ ااتحان 

 


