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 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد 

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

 97-98اول نيمسال  :زمان ارائه                         2:تعدادواحد

: اتيداس   زادهولی دکتر: هماهنگ کنننگ   پرستاري  4دانشجويان ترم :مخاطبان

 زاده وليدکتر   - خانم دکتر کرمی

 دانشكده پرستاري و مامايي  5 کالس :مكان    8-11ساعت  نبهشدو:تساعروز و 
 

 ،مفاایيم رشاد ومحور اين واحددرسی حاوی اصول مراقبت خانوادهشرح مختصردرس:

ايان  نيازیاومراقبتهاي بهداشتي اوليه دردوره یاي سنی مختلف اساتطیی،تكامل

سالمت  درس برتعامل ومداخالت مناسب پرستار باکودک وخانواده جهت حفظ وارتقاء 

عالوه درتادريی ايان درس  وپيشگيری ازبروزمشکالت بهداشتی تاکيد مای شاودطبه 

 آشنايی دانشجو بانظريه یاوجنبه یای فرینگی واجتمااعی مورربرساالمت کاودک و

شكل دراستفاده ا بت ازكاودك وخاانوادهزمهارتهاي تفكرانتقاادي وحال م  مراق

  مدنظرمی باشدط
 

 نيازیاي كاودك وخاانواده آشنانمودن دانشجويان بامباني رشدوتكامل وهدف كلي:

درچارچوب مراقبات  انجام مداخالت الزم جهت ارتقاءسالمت كودك وخانوادهبه منظور

قی مراقبات از  خانواده محوروفرايند پرستاري منطبق برجنبه یای قانونی واخال

   کودک

 
  ::پی ازاتمام برنامه دانشجويان قادرباشنداهداف ويژه

 توضيح دیندطرا كودكمراقبت ازنقش پرستارایفال درفلسفه مراقبت و  -1
 مفایيم جديد درپرستاری کودکان راتوضيح دیدط -2
 درسالمت كودك راتوضيح دیندطعوامل مورر -3
  مفایيم وتئوريهاي رشد وتكامل راتوضيح دیندط -4

 شيرخوارگي را تشخيص دیندط   هداشتي دردوربهومشکالت مراقبتها -5
 نوپايي را تشخيص دیند ط   دورهبهداشتي در ومشکالتمراقبتها -6
 خردسالي را تشخيص دیند ط  دورهبهداشتي در ومشکالتمراقبتها -7
 نوباوگي را تشخيص دیند ط    دورهبهداشتي در ومشکالتمراقبتها -8
 ص دیندطنوجواني را تشخي دورهبهداشتي در ومشکالتمراقبتها -9
 طفرآيندپرستاري درمراقبت ازكودك رامتناسب بامراحل رشدوتكامل تدوين كنند -11
  

 پرسش و پاسخ –بحث گرویي –سخنرانيهاي تدريس :ه شيو

 و ماژیك وایت بورد اسالید،–پاورپوینت  -روژكتورپویدئو-کامپیوتر :رسانه هاي آموزشي

 2كالس  : مكان

 روشهاوزمان سنجش وارزيابي دانشجويان:

 

 روش نمره تاریخ ساعت

نمره 2 هرجلسه کالس   کوئیزپرسش و پاسخ کالسی    
نمره2 درطول ترم   پروژه کالسی 
نمره 61 باهماهنگی آموزش   امتحان پایان ترم   
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رستاری کودکان :كودك پرسولی مريم،ميرالشاری ژيال،عبد الرضاقره باغ زیراطط2
  9213، تهران، سوم ،نشرانديشه،چاپسالم

درسنامه پرستاری کودکان وونگ ترجکه یاکنبری مريلين طط 3
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 زمان بندي و موضوعات جلسات درس

 



 هجلس ساعت تاریخ مدرس موضوع

معرفي درس،سالمت دردوره 

 كودكي 

ولي  دکتر

 زاده

 
 اول 11-8

 دوم „  „ پرستاري ایفال 

 سوم „  „ بازي،ارتباط،فرآيندپرستاري 

 چهارم „  „ رشدوتكامل وابزارغربالگري

 پنجم „  „ شيرخوارگي

مراقبت یاي بهداشتي 

 شيرخوارگي 

„  „ 
 ششم

 یفتم „  „ مشكالت بهداشتي شيرخوارگي

 یشتم „  „ نوپايي

 مشكالت ومراقبت یاي نوپايي
خانم 

 دکتر

 کرمی

  
 نهم

 دیم „  „ خردسالي، سوءرفتار

 يازدیم „  „ بيماريهاي عفوني

 دوازدیم „  „ ادامه بيماريهاي عفوني

 سيزدیم „  „ سن مدرسه

 چهاردیم „  „ مشكالت دوره مدرسه

 پانزدیم „  „ نوجواني

 شانزدیم „  „ مشكالت دوره نوجواني

 


