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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتهو  مقطع   رستاری کودکانپگروه آموزشی:         پرستاری ومامايیدانشکده:

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت

 

کودک سالم  یش نیاز:پ    نظری :دنوع واح   3       تعداد واحد: پرستاری بیماريهای کودکاننام درس: 

 ومادران ونوزادان

 
 مجازي مکان برگزاري:   8-21 :ساعت دوشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 دکتر قاسمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر سیده فاطمه قاسمیل درس:مسئو 33 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:
روشهاي تشخیصی، مراقبت ودرمان اختالال ت وناهنجاریهاي شایع درسیستم هاي مختلف بدن كودكان ونووزادان  این درس به بررسی

 ت.خواهد پرداخ باتاكید برآموزش، نوتوانی ومراقبت خانواده محور

 

 )لطفا شرح دهید(ف کلی: هد

كمك به دانشجو جهت هماهنگی وتلفیق آموخته هاي خود درزمینه اثرات بیماري وبستري شدن بركودك وخانواده مفواهیم وروشوهاي 

شوناخت حالتهواي انحوراف ازسوالمتی  توانوایی بررسوی و مراقبتی وكلیات تکامل بیوژیکی سیستم هاي مختلف بدن بوه منوورایجواد
 می باشد. دكان وارائه مداخالت پرستاري مناسبدرنوزادان وكو

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهاي اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف كلی كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن، منوور)

 .(هستندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافاجزاي اختصاصی قابل تقسیم شدن به

 
 در پايان درس دانشجويان قادر خواهند بود : 

 مراقبت از كودك بیمار بر اساس الگوي خانواده محوردر مراحل بستري تا ترخیص را شرح دهد. -1

 ضیح دهد. هاي كودك را توعلل تنیدگی بستري شدن و عکس العمل-1

 اضطراب جدایی ، درد و اثرات بستري در كودك بستري را درسنین مختلف شرح دهد.-3

 هاي كاهش جدایی و كنترل صدمات جسمی در كودك بستري را توضیح دهد.موارد و روش-3

 هاي ضمن ترخیص را توضیح دهد.هاي قبل از بستري تا پذیرش و ترخیص و آموزشآمادگی -5

 ریزي نماید.تشخیص و اقدامات الزم را برنامه درد را در كودك-6
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 ریزي نماید.هاي تشخصی را برنامههاي الزم براي رویههاي جسمی، روانی و حمایتآمادگی-7

 موارد كنترل ایمنی محیط كودك را شرح دهد.-8

 هاي مختلف تغذیه را شرح دهد.روش-9

هاي پرستاري در ارتباط با نوزاد در معرض ر طبقه را شرح دهد.و مراقبتبندي و عالئم و مشخصات هنوزاد در معرض خطر را طبقه-21
 ریزي نماید. خطر را برنامه

هاي پرستاري هاي نوزادي را توضیح دهد و مراقبتعلل، عالئم، عوارض، تشخیص و درمان سپسیس، آنتروكولیت نکروزان و تشنج-22
 در ارتباط با هریك را تدوین نماید .

هاي آنسفالوسل، هیدروسفال، میکروسفال، اسپینابیفیدا ،شکاف كام و لب عوارض، تشخیص و درمان نوزادان با آنومالی .علل، عالئم،21
هاي پرستاري مربوطه در ارتباط با هریك از بیماریهاي باال را شکري،  ناهنجاریهاي آنوركتال و آترزي مري را شرح دهد. و مراقبت

 تدوین نماید.

  
 تی و حسی را نام برده و توضیح دهد..اختالالت شناخ23

.علل، عالئم، عوارض، تشخیص و درمان عقب ماندگی ذهنی، سندرم داون، ناشنوایی و نابینایی توضیح دهد و فرایند پرستاري براي 23
 ریزي نماید.هاي فوق را برنامهمراقبت از كودكان با بیماري

هاي پرستاري در ، فنیل كتونوري و گاالكتوزومی ودیابت را شرح دهدو مراقبت. علل، عالئم، عوارض، تشخیص و درمان هیپوتیروئید25
 ارتباط با هریك را تدوین نماید.

ها )اسهال واستفراغ(در كودك را توضیح دهد و  فرایند پرستاري براي مراقبت از كودكان با بیماري. اختالالت آب و الکترولیت 26  
 ریزي نماید. هاي فوق را برنامه

اختالالت گوارشی شامل هیرشپرونگ، ریفالكس گاستروازوفاژ، انوارژیناسیون، تنگی پیلور و سلیاك را توضیح دهد و فرایند .27
 ریزي نماید. پرستاري را برنامه

ا این ادراري، ریفالكس، تومور ویلمز و سندرم نفروتیك را توضیح دهد و فرایند پرستاري در ارتباط ب.اختالالت كلیوي شامل عفونت28
 ها را تدوین نماید. بیماري

هاي سیانوتیك و غیرسیانوتیك مادرزادي را توضیح دهد و علل، عالئم، عوارض، تشخیص و درمان آنها .اختالالت قلبی شامل بیماري29
 ریزي نماید. را شرح دهد و فرایند پرستاري آنها را برنامه

موفیلی،فاویسم وتب روماتیسمی و پورپوراي ترومبوسیتوپنی وغیر فقر آهن، تاالسمی، ه خونی.اختالالت خون شامل كم11
فرایند پرستاري را با تأكید بر اختالف بیماري كودك و بزرگسال  و .را توضیح دهد و هوچکین ترومبوسیتوپنی كاوازاكی و لوسمی حاد

 ریزي نماید . برنامه

وپ، پنومونی ،آسم و فیبروز كیستیك را توضیح دهد و فرایند .علل، عالئم، عوارض، تشخیص و درمان اختالالت تنفسی شامل كر12
 ریزي نماید. پرستاري را با تأكید بر اختالف بیماري در كودكان و بزرگساالن را برنامه

فرایند پرستاري را با تأكید بر اختالف بیماري  .اختالالت سیستم عصبی شامل تشنج و  تومور مغزي وفلج مغزي را توضیح دهد و 11
 ریزي نماید.دك و بزرگسال برنامهكو

.اختالالت سیستم حركتی شامل پاچماقی،دررفتگی تکاملی هیپ،ارتریت روماتوئیدواستوملیت را توضیح دهد و فرایند پرستاري را با 13
 ریزي نماید.تأكید بر اختالف بیماري در كودكان و بزرگساالن را برنامه

 .مراقبت خانواده محور از كودك مبتال به بیماریهاي مزمن وداراي نیازهاي خاص را شرح دهند.13
 .طریقه مواجهه با خانواده كودك در حال احتضار را توضیح دهد.15

 

 
 

 

 های تدريس:شیوه
  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیري مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیري مبتنی بر حل مسئله  *بحث گروهی

 

 ×درسایت نوید واسکاي روم بصورت گفتگو پرسش و پاسخ
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 فعالیتها در سایت نویدبه موقع  انجام 

  حضور فعال در گفتگوها واسکاي روم
 اسکاي روم وتاالر گفتگو مطالعه موضوع هر جلسه قبل از ورود به 

 وسايل کمک آموزشی:  

  ×كامپیوتر              پروژكتور ویدئو   وایت برد
 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 31:آزمون پایان ترم   نمره درصد 04 :آزمون میان ترم

 نمره درصد 14 درس:  سشركت فعال در كال    نمره درصد 14 :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

ها از اولويت ها کالس بوده و تاثیر بسزايی  فعالیتو وشرکت در  گفتگوهاواسکای رومحضور فعال در  :توجه توجه

 در ارزشیابی دارد

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ×ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     ×تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

 
- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  ,2017,10 th ed, 
ELSEVIER.  
- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. WB  
Sauders   
- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2005 ,9 th  ed .Elsevier W.B.Saunders 
       

 
 

 

 

 منابع فارسی:

 
 منابع :
  1318.تهرانرفیع ،نشر اندیشه پرستاری کودکان،کودک بیمار.0میر الشاری وهمکاران-1
  
،چوا   جامع نگورنشور سونیا  آر ومانیوان  .مهنا ،سونجری .مهنوا  ،شووی کودک بیمار ترجمه  2کودکان  پرستاريدرسنامه  گون -2

1311 
 1318  مستانچا  اول ارتین طب و همكاران ، نشر   بهنام شوی بهرمن وكیلگمن . اسنشیال اطفال نلسون ، ترجمه -3 

        
تهران چهارم . . چا آیندسا ان ابوالقاسمي حسن ، افجه اي ابوالفضل ، اصالن آبادي سعید و همكاران . اورژانسهاي اطفال  نشر -4

1318 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری شماره جلسه

1 11/11/99 
ري شدن کودک  آمادگ  جهت پروسیجرهای مرایبت خانواده محوردرط  بست

 درمان 
 دکتر قاسمی

2 11/11/99 

 های جانب  تغذیهها، روشار یاب  درد، محدود کننده
" 

1 22/11/99 

اختالالت تنفسي )، پنوموني، آسم و برونشیولیت و اسپیراسیون جسم 
 خارج (

" 

4 22/11/99 

 " کودکان  نا وفارنژیت، ادنوئیدو تانسیلیت، کرو ،  احیا در

5 22/11/99 

 " اسهال واستفراغ

6 22/11/99 

 " روده تحریک پذیر ، آپاندیست و فتق اینگوینال  

2 4/12/99 

اختالالت گوارشي) هیرشپرونگ، ریفالک  گاستروا وفاژ، انوارژیناسیون، 
 تنگي پیلور و سلیاک(

" 

8 4/12/99 

 " سر ( اختالالت سیستم عصبي ) تشنج و  تومور مغ ی؛ ضربات 

9 11/12/99 

فقر آهن، تاالسمي، هموفیلي و پورپورای  خونياختالالت خون ) کم
 ترومبوسیتوپن  وغیر ترومبوسیتوپن (

" 

12 11/12/99 
ادامه اختالالت خون )فاویسم،کاوا اک ،تب روماتیسم  و لوسمي حادو 
 هوچکین( درمان سرطان در کودکان )شیم  درمان  و رادیوتراپ (

" 

11 18/12/99 

 "  مروری بر مطالب یبل ا  میان ترم ا طریق اسکای روم 

12 18/12/99 

 " اختال الت غدد و متابولیك)گاالکتو وم ،فنیل کتونوری، هیپوتیروئید و دیابت(

11 25/12/99 

ادراري، ریفالک ،گلومرو نفریت، تومور ویلم  و اختالالت کلیوي)عفونت
 سندرم نفروتیک( 

" 

14 25/12/99 

 " دیالی  )همو دیالی  و دیالی  صفای ( پیوند کلیه وناهنجاریهای گوارش  

15 16/1/1422 

اختالالت سیستم حرکت  )پاچمای ،دررفتگ  تکامل  هی ،ارتریت 
 روماتوئیدواستوملیت(

" 

16 16/1/1422 

 " نو اداننو ادان پر خطر، سپسی ، آنتروکولیت نکرو ان و تشنج 

12 21/1/1422 

 " یهای سیستم یلب  عروی ناهنجار

 هاي آنسفالوسل، هیدروسفال، میکروسفال، اسپینابیفیداآنومالي 21/1/1422 18
" 

 ادامه  ناهنجاریهای ادراری و فتق دیا فراگم و فیبروکستیک   12/1/1422 19
" 

 هاي آنسفالوسل، هیدروسفال، میکروسفال، اسپینابیفیداآنومالي 12/1/1422 22
" 

 ادامه  ناهنجاریهای ادراری و فتق دیا فراگم و فیبروکستیک   6/2/1422 21
" 
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 حس  ارتباط  )نابینای ،ناشنوای (-کودک مبتال به نقایص شناخت  6/2/1422 22
" 

 کوئی  و سندروم داون،عقب ماندگ  ذهن  و فلج مغ ی 11/2/1422 21
" 

24 11/2/1422 
اي م من وداراي نیا هاي مرایبت خانواده محور ا  كودك مبتال به بیماریه

 خاص. 

" 

25 22/2/1422 
مرایبت ا  خانواده کودک در حال احتضارو مرایبت تسکین   مروری بر 

  ا طریق اسکای روم مطالب وارائه فعالیتهای آمو ش  

" 

 


