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  پرستبری گروه آموزشی:                                          پرستبری و مبمبیی      دانشکذه:

 96-97 دوم: نیمسبل  نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                ارشذ کبرشنبسی دوم ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطغ 

 

                                     واحذ 2 تؼذاد واحذ:                    دوره نوپبیی و خردسبلیپرستبری : نبم واحذ درسی

                                                         موزی                                       آا واحذ کبر -نظریا واحذ  ذ:نوع واح

 تکبمل و سالمت خبنواده -بررسی وضؼیت سالمت کودک پیش نیبز:

 6کالس شمبره مکبن برگساری:   64-66 :سبػت  دوشنبه بن برگساری کالس: روززم

  روزهبی چهبرشنبه سبػبت مشبوره بب دانشجو:             کرمیدکتر  مسئول درس:  نفر 6 تؼذاد دانشجویبن:

 )لطفب شرح دهیذ( شرح دوره:

دکان در مزحله نوپایی و خزدسالی با بزقزاری توانمندساسی دانطجو بزای ضناخت اصول و مفاهیم سالمت تا بیماری کو

ارتباط و حمایت مناسب و بموقع اس خانواده جهت ضناسایی کوکان دارای مطکل و فزاهم آوردن موقعیت های مناسب با 

 توجه به نقص پزستار کودکان در مزاقبت اس کودک نوپا و خزدسال اس پذیزش تا تزخیص

 

 )لطفب شرح دهیذ(هذف کلی: 

 ارتباط بزقزاری و خزدسالی و نوپایی مزحله در کودکان بیماری و سالمت مفاهیم و اصول با نطجویاندا آضنایی

 جهت مناسب موقعیتهای آوردن فزاهم و مطکل دارای کودکان ضناسایی جهت خانواده اس موقع وبه مناسب وحمایت

 در مطکل حل و انتقادی تفکز مهارتهای سا استفاده و تزخیص تا پذیزش بدو اس وخزدسال نوپا کودکان اس مزاقبت ارائه

 .میباضد مدنظز خانواده و کودک اس مزاقبت

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 : در پايان ايه ديرٌ از فراگيران اوتظار مي ريد

  را توضیح دهد.ارتقاء حداکثز  رضد و تکامل کودک نوپا و خانواده و تطبیق با مسائل آن 

 .ارتقاء حداکثز  رضد و تکامل کودک نوپا و خانواده و تطبیق با مسائل آن را توضیح دهد 

 .اختالالت و مطکالت ضایع سیستم های بدن در دوره نوپایی را ضزح دهد 

 .مدیزیت مزاقبت پزستاری کودک با اختالالت ضایع عملکزد تنفسی را توضیح دهد 

 با اختالالت عملکزد قلبی عزوقی را ضزح دهد. مدیزیت مزاقبت پزستاری کودک 

 .مدیزیت مزاقبت پزستاری کودک با اختالالت عملکزد گوارضی را ضزح دهد 

 .مدیزیت مزاقبت پزستاری کودک با اختالالت با اختالالت عملکزد کلیه را ضزح دهد 

 عضالنی را ضزح دهد. -مدیزیت مزاقبت پزستاری کودک با اختالالت عملکزد اسکلتی 

 بهداضتی اوائل کودکی را ضزح دهد. -مدیزیت مزاقبت پزستاری مطکالت سالمتی 

 

 هبی تذریس:شیوه

 *پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی بزًبهِ ریشی ضذُ  * سخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هبتٌی بز تین)  (PBLیبدگیزی هبتٌی بز حل هسئلِ)  *بحث گزٍّی

 -----------------یبدگیزی در حذ تسلط ٍ ًقطِ هفَْهی )لطفبً ًبم ببزیذ( سبیز هَارد
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 )لطفب شرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانشجو:

ِ  ّوابى  كالس، حضَر در تأخیز تكزار صَرت در ٍ تذكز دادى صَرت بِ كالس در حضَر تأخیز ًَبت یك   جلسا

 .گزدد هی اعالم غیبت

 ًوزُ كسز خَاّذ ضذ. 0/25 هجبس غیبت ّز اسای در 

  .گزدد هی بزخَرد آهَسضی هقزرات هطببق هجبس حذ اس بیص غیبت صَرت در 

  .ببضذ خبهَش ببیستی كالس در داًطجَیبى ّوزاُ تلفي 

 

 وسبیل کمک آموزشی:   

   *پزٍصكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت * ٍایت بزد

 -------------- ببزیذ( لطفبً ًبم)  سبیز هَارد

 

 نمره کل()از  :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

 ًوزُ  2:  ارسضیببی هستوزًوزُ       6ًوزُ      كبر كالسی :  1حضَر در كالس 

  ًوزُ 10اهتحبى پبیبى تزم: 

 نوع آزمون

 -صااااااااحی  *جَر كزدًی               *ایچٌذگشیٌِ       *پبسخ كَتبُ   *  تطزیحی

  غلط

 بزگشار هی ضَد. جلسِ سِ اهتحبى كَییش ّز:  )لطفب ًبم ببزیذ( سبیز هَارد

  

 :)لطفب نبم ببریذ(: منببغ پیشنهبدی برای مطبلؼه

1- Wong's Nursing Care of Infants and Children, 10th Edition, philadelphia St, 

Mosby, elsevier 

2- Wong's D.L. Essentials of pediatric Nursing, 10th Edition, philadelphia St, 

Mosby, elsevier 

3- James SR, Ashwill JD, Droski SC. Nursing care of children principle and 

practice 10th Edition, philadelphia St, Mosby, elsevier 

 طزح هزاقبت ببلیٌی كَدكبى، آرسٍهبًیبًس صًَیب، سویعی سَسي ، كزیوی رقیِ -4

 ی سّزا ٍ ّوكبراىسئَاالت جبهِ هزاقبت ّبی پزستبری كَدكبى ) بز اسبس اضَیل( داًطَر عبهز -5

 درسٌبهِ پزستبری كَدكبى) سبلن ٍ بیوبر( حبهذ هزتضَی -6
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 :جذول درس 

 ارائه دهنذه ػنوان مطبلب تبریخ 

 دکتر کرمي ارتقاء سالمت کًدک وًپا  7/12 6

 با همکاری داوشجً خردسال ارتقاء سالمت کًدک 14/12 2

رٌ اختالالت شايع عملکرد تىفسي در دي 21/12 3

 وًپايي
 با همکاری داوشجً

 عريقي -اختالالت عملکرد قلبي 20/1 4
 با همکاری داوشجً

 ي کليًی اختالل عملکرد گًارشي 27/1 5
 با همکاری داوشجً

 اختالل عملکرد خًوي 3/2 6
 با همکاری داوشجً

 عضالوي -اختالل عملکرد اسکلتي 10/2 7
 با همکاری داوشجً

 تي ايائل کًدکيبهداش –مشکالت سالمتي   8
 با همکاری داوشجً

 


