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                   کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 1199-1044 تحصیلی سال اول نیمسال تحصیلی

کودک سالم  یش نیاز:پ  نوع واحد: تئوری 1 تعداد واحد:                        کودک بیمار : نام واحد درسی

 ادران ونوزادانوم

 مجازیبرگزاری: مکان        8-11 :ساعت  شنبهود :زمان برگزاري كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  01تعداد دانشجویان:

 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

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

روشررياي تشصیصرمر مراقبررت ودرمرران اوررتالج ت وناهنجاریيرراي  طفررا شررر  دهیررد()ل شرر  دوره:
برآمرروز ر نوتروانم ومراقبررت باتاكیرد شرایع درسیسرتم هرراي مصتلر  برردن كودكران ونرروزادان 

 وانواده محور
 
 

 

كمر  برره دانشرجو هيرت همرراهنيم وتلفیر  آمووتره هرراي ورود درزمینره ا رررات  )لطفرا شررر  دهیرد(هردف کلری: 

ري شرردن بركررودا وورانواده مفرراهیم وروشررياي مراقبتررم وكلیرات ت امررم بیررو ی م سیسررتم هرراي بیمراري وبسررت

مصتل  بدن به منظورایجادتوانایم بررسم وشناوت حالتيراي انحرراف ازسرالمتم درنروزادان وكودكران وارا ره 

 مداوالت پرستاري مناسب
 

 

 (یداهداف را با توهه به حیطه ها و سطو  مصتل  بنویس)بینابینی:اهداف 

 
  در پایان درس دانشجویان قادر وواهند بود :

 مراقبت از كودا بیمار بر اساس اليوي وانواده محوردر مراحم بستري تا ترویص را شر  دهد. -1
 هاي کودک را توضیح دهد. علم تنیدگم بستري شدن و عکس العمم-1
 شر  دهد. اضطراب هدایم ر درد و ا رات بستري در کودک بستري را درسنین مصتل -1
 هاي کاهش هدایم و کنترل صدمات هسمم در کودک بستري را توضیح دهد.موارد و رو -0
 هاي ضمن ترویص را توضیح دهد.هاي قبم از بستري تا پذیر  و ترویص و آموز آمادگم -5
 ریزي نماید.درد را در کودک تشصیص و اقدامات جزم را برنامه-6
 ریزي نماید.هاي تشصصم را برنامههاي جزم براي رویهیتهاي هسممر روانم و حماآمادگم-7
 موارد کنترل ایمنم محیط کودک را شر  دهد.-8
 هاي مصتل  تغذیه را شر  دهد.رو -9

هاي پرستاري در ارتباط با نوزاد در بندي و عال م و مشصصات هر طبقه را شر  دهد.و مراقبتنوزاد در معرض وطر را طبقه-14
 ریزي نماید. رنامهمعرض وطر را ب

هاي هاي نوزادي را توضیح دهد و مراقبتعلمر عال مر عوارضر تشصیص و درمان سپسیسر آنتروکولیت نکروزان و تشنج-11
 پرستاري در ارتباط با هریک را تدوین نماید .

الر اسپینابیفیدا رشکاف هاي آنسفالوسمر هیدروسفالر میکروسف.علمر عال مر عوارضر تشصیص و درمان نوزادان با آنومالم11
هاي پرستاري مربوطه در ارتباط با هریک از کام و لب شکرير  ناهنجاریياي آنورکتال و آترزي مري را شر  دهد. و مراقبت

 بیماریياي باج را تدوین نماید.
  

 .اوتالجت شناوتم و حسم را نام برده و توضیح دهد.11
ماندگی ذهنیر سندرم داونر ناشنوایم و نابینایم توضیح دهد و فرایند .علمر عال مر عوارضر تشصیص و درمان عقب 10

 ریزي نماید.هاي فوق را برنامهپرستاري براي مراقبت از کودکان با بیماري
هاي . علمر عال مر عوارضر تشصیص و درمان هیپوتیرو یدر فنیم کتونوري و گاجکتوزومم ودیابت را شر  دهدو مراقبت15

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

 ریزي نماید. هاي فوق را برنامهبیماري
پیلور و سلیاک را توضیح دهد و فرایند .اوتالجت گوارشم شامم هیرشپرونگر ریفالکس گاستروازوفا ر انوار یناسیونر تنيم 17

 ریزي نماید. پرستاري را برنامه
ادرارير ریفالکسر تومور ویلمز و سندرم نفروتیک را توضیح دهد و فرایند پرستاري در ارتباط .اوتالجت کلیوي شامم عفونت18

 ها را تدوین نماید. با این بیماري



 آموختبه نام آنکه جان را فکرت 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

و غیرسیانوتیک مادرزادي را توضیح دهد و علمر عال مر عوارضر تشصیص و  هاي سیانوتیک.اوتالجت قلبم شامم بیماري19
 ریزي نماید. درمان آنيا را شر  دهد و فرایند پرستاري آنيا را برنامه

فقر آهنر تاجسممر هموفیلمرفاویسم وتب روماتیسمی و پورپورای ترومبوسیتوپنی وغیر  وونم.اوتالجت وون شامم کم14
فرایند پرستاري را با تأکید بر اوتالف بیماري کودک و بزرگسال برنامه و .وازاکی و لوسمم حاد را توضیح دهدترومبوسیتوپنی کا

 ریزي نماید . 
.علمر عال مر عوارضر تشصیص و درمان اوتالجت تنفسم شامم کروپر پنومونم رآسم و فیبروز کیستیک را توضیح دهد و 11

 ریزي نماید. ف بیماري در کودکان و بزرگساجن را برنامهفرایند پرستاري را با تأکید بر اوتال
فرایند پرستاري را با تأکید بر اوتالف  .اوتالجت سیستم عصبم شامم تشنج و  تومور مغزی وفلج مغزی را توضیح دهد و 11

 ریزي نماید.بیماري کودک و بزرگسال برنامه
.اوتالجت سیستم حرکتی شامم پاچماقیردررفتيی تکاملی هیپرارتریت روماتو یدواستوملیت را توضیح دهد و فرایند پرستاري 11

 ریزي نماید.را با تأکید بر اوتالف بیماري در کودکان و بزرگساجن را برنامه
 اص را شر  دهند..مراقبت وانواده محور از كودا مبتال به بیماریياي مزمن وداراي نیازهاي و10
 .طریقه مواهيه با وانواده کودک در حال احتضار را توضیح دهد.15
 
 

 
 های تدریس:شیوه

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

 

 )لطفا شر  دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 فعالیتيا در سایت نویدبه موقع  انجام 

  ر گفتيوها واسکای رومحضور فعال د

 مطالعه موضوع هر هلسه قبم از ورود به کالس 

از اولویت ها کالس بوده و تا یر بسزایی ها  فعالیتوشرکت در و  گفتيوهاواسکای رومحضور فعال در  توهه توهه

 در ارزشیابی دارد

 

 )از نمره کم( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد14ن پایان ترمآزمو   نمره درصد  14آزمون میان ترم

  درصد نمره14گفتيو شرکت فعال در                                درصد نمره14انجام تکالی  

 نوع آزمون

  غلط -صحیح هور کردنی         ×ایچندگزینه      ×پاسخ کوتاه×      تشریحی

. 
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 اول روسیجرهای درمانیمراقبت وانواده محوردرطی بستري شدن کودک  آمادگی هيت پ 

 11/6/99 های هانبی تغذیههار رو ارزیابی دردر محدود کننده 

 11/6/99 اوتالجت تنفسم )ر پنومونمر آسم و برونشیولیت و اسپیراسیون هسم وارهی( 

 22/6/99 نازوفارنژیتر ادنو یدو تانسیلیتر کروپر  احیا در کودکان  

 22/6/99 اسيال واستفراغ 

 31/6/99 تحریک پذیر ر آپاندیست و فت  اینيوینال روده   

اوتالجت گوارشم) هیرشپرونگر ریفالکس گاستروازوفا ر انوار یناسیونر تنيم  
 پیلور و سلیاک(

31/6/99 

 1/1/99  اوتالجت سیستم عصبم ) تشنج و  تومور مغزی؛ ضربات سر ( 

 پورپورای ترومبوسیتوپنی و فقر آهنر تاجسممر هموفیلم وونماوتالجت وون ) کم 
 وغیر ترومبوسیتوپنی(

1/1/99 

 12/1/99 ادامه اوتالجت وون )فاویسمرکاوازاکیرتب روماتیسمی و لوسمم حادو هوچکین( 

 12/1/99  مروری بر مطالب قبم از میان ترم ازطری  اسکای روم  

 21/1/99 درمان سرطان در کودکان )شیمی درمانی و رادیوتراپی(  

 21/1/99 وتال جت غدد و متابولی )گاجکتوزومیرفنیم کتونوریر هیپوتیرو ید و دیابت(ا 

ادرارير ریفالکسرگلومرو نفریتر تومور ویلمز و سندرم اوتالجت کلیوي)عفونت 
 نفروتیک( 

22/1/99 

 22/1/99 دیالیز )همو دیالیز و دیالیز صفاقی( پیوند کلیه وناهنجاریيای گوارشی  
ت سیستم حرکتی )پاچماقیردررفتيی تکاملی هیپرارتریت اوتالج 

 روماتو یدواستوملیت(
5/2/99 

 5/2/99 نوزاداننوزادان پر وطرر سپسیسر آنتروکولیت نکروزان و تشنج  

 12/2/99 ناهنجاریيای سیستم قلبی عروقی 
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 هاي آنسفالوسمر هیدروسفالر میکروسفالر اسپینابیفیداآنومالم

12/2/99 

 
 امه  ناهنجاریيای ادراری و فت  دیا فراگم و فیبروکستیک  اد

19/2/99 

 
 19/2/99 حسی ارتباطی )نابیناییرناشنوایی(-کودک مبتال به نقایص شناوتی

 
 کو یز و سندروم داونرعقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی

26/2/99 

 
 ي واص. مراقبت وانواده محور از كودا مبتال به بیماریياي مزمن وداراي نیازها

26/2/99 

مراقبت از وانواده کودک در حال احتضارو مراقبت تسکینی  مروری بر مطالب  

 وارا ه فعالیتيای آموزشی 

3/9/99 

 
   ترم ازطری  اسکای روم پایان ترم مروری بر مطالب قبم از 

3/9/99 
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 آموزشی در زمینه : تيیه فیلم
 در کودکان زیرهلدی  هلدی وی و ننحوه تزری  وریدی وعضال 

 کودکان ونوزادان گیری وون در نحوه نمونه 

  تزری  وون وشالت کننده با پمپ در کودکان مبتال به تاجسمی 
 اسپیرومتری در کودکان 

 م پروسیجرهاابکارگیری بازی در انج 

  درمان آسپیراسیون هسم وارهی 

  احیا پیشرفته  در کودکان 

  آموز  به کودکان دیابتی 

 نحوه انجامLP   وBM  در کودکان 

  روشيای اندازه گیری درد در کودکان ونوزادان 
  روشيای غیر دارویی کنترل درد در کودکان ونوزادان 

  انواع بصور و روشيای مصتل  اکسیژن درمانی در کودکان 

 رو  بکارگیری نبوجیزر و دمیار در کودکان 

 انواع دیالیز در کودکان 

 

 


