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 پرستاری گروه آموزشی:                                                                 پرستاری و مامایی  دانشکده:

 89-89اول   نیمسال تحصیلی        پرستاری کودکان ارشد کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع   

واحد تئوری )یک دواح 2 تعداد واحد:                     پرستاری در دوره سنین مدرسه                : نام واحد درسی

  تکامل وسالمت خانواده–بررسی وضعیت سالمت کودک  یش نیاز:پ      ( یک واحد کارآموزی و

 دانشکده پرستاری ومامایی مکان برگزاری:       11-11 :ساعت  دوشنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

   یده فاطمه قاسمیس :مسئول درس  7تعداد دانشجویان:
 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 11-11ساعت  دوشنبهروز   ساعات مشاوره با دانشجو:

تغییرات پاتوفیزیولوژیکی در اختالالت آشنایی با :  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

سیستم های مختلف بدن و ارائه مراقبت و آموزش های مناسب به 

 دستیابی به حداکثر سطح سالمت کودک و خانواده به منظور
 

توانمندسازی دانشجو برای شناخت عالیم بالینی  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

و پاراکلینیکی کودکان سن مدرسه بر اساس تغییرات 

پاتوفیزیولوژیکی در اختالالت سیستم های مختلف بدن و ارائه 

مراقبت و آموزش های مناسب به کودک و خانواده به منظور 

ابی به حداکثر سطح سالمت، بدین منظور به دانشجو کمک می دستی

شود ضمن تلفیق آموخته های خود با آموخته های قبلی، مهارت 

های تفکر خالق را در امر مراقبت از کودک و خانواده به کار 

 گیرد.

 

 

ز درس ا نیا انیدر پا (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینابینیاهداف 

 : رودیانتظار م انیدانشجو

تکامل بیولوژی، تکامل روانی اجتماعی، خلق و خو، تکامل 

شناختی، تکامل اخالقی، تکامل معنوی، تکامل زبان، تکامل 

اجتماعی، تکامل مفهوم از خود، تکامل جنسی، بازی و 

 را شرح دهد.تئوریهای زیر بنایی

 سازگاری با نگرانی های مرتبط با رشد و  تکامل

 ادرکودک درسن مدرسه بیان نماید.رد

رفتارهای بهداشتی، تغذیه، سوء تغذیه، کمبودها، پ -

چاقی، خواب و استراحت، فعالیتهای جسمی، بهداشت دهان، 

بهداشت مدرسه، پیشگیری از صدمات، راهنمایی های 

کودک سن مدرسه شرح پیشگیرانه در مراقبت از خانواده و 

 دهد.
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نقش اولیاء مدرسه در سالمت  (home care)مراقبت در خانه  -

 رابیان کندکودک 

 مراقبت خانواده محور از مشکالت سالمت در سن مدرسه -

 توضیح دهد

مراقبت پرستاری از کودک دارای بیماری و مشکالت پوستی:  -

شرح  بیماری های موثربر پوست، ضایعات پوست، زخمها

 .دهد

عفونت های پوستی: عفونت های باکتریای ، عفونت های  -

 را بیان کند. وسی، عفونتهای قارچی، گالویر

بیماریهای سیستمی مرتبط با ضایعات پوست: عفونت های  -

قارچی سیستمیک، عفونتهای باکتریای) گال،شپش و ...( 

 را شرح دهد.کچلی / قارچی 

بیماریهای مربوط به کنترل دفع شب ادراری، عدم کنترل  -

 را بیان نماید دفع

-  

ه ذهنی، مشکالت ارتباطی، کودک ناتوان، کودک عقب ماند -

این کودکان مراقبت خانواده محور از و شناختی، عصبی

 راشرح دهد.

بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار، مشکالت گلومرولی،  -

 نارساریی کلیه، دیالیز، همودیالیز

  توضیح دهد. مراقبت خانواده محوربا تاکید بر -

با  اختالالت آندوکرین: تیروئید، پاراتیروئید پانکراس، -

 توضیح دهد مراقبت خانواده محورتاکید بر

مراقبت خانواده محور از کودک دارای اختالالت عملکرد  -

مشکالت عصبی عضالنی، شکستگی و در رفتگی  عضالنی –اسکلتی 

پیشگیری از مشکالت اسکلتی ،ها، صدمات ناشی از ورزش 

عضالنی مثل اسکلوزیس، کیفوز ، لوردوز تورتیکولی، 

مراقبت خانواده محور از کودک اسکلیوزیز ایدیوپاتیک 

 را توضیح دهد عضالنی –دارای اختالالت عملکرد اسکلتی 

-  

اختالالت ایمونولوژی ، بیماریهای روماتیسمی، تب  -

با تاکید  .را بیان کندروماتیسمی، ارتریت روماتید 

 توضیح دهد مراقبت خانواده محوربر

بیش )مراقبت خانواده محور از کودک دارای مشکالت رفتاری -

  را بیان نماید( یفعالی، کم توجهی، اختالالت یادگیر

مراقبت خانواده محور از کودک دارای مشکالت بهداشت  -

اختالل پس از ضربه ، واجتماعی  –روان و اختالالت روانی 

با  سه، شکم درد، افسردگی، اسکیزوفرنیترس از مدر

 توضیح دهد مراقبت خانواده محورتاکید بر
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 ساعت(: 11واحد )  1کارآموزی  -ب

خدمات: دانشجویان موظفند با استفاده از ابزار مناسب 

بررسی خانواده با انتخاب حداقل پنج خانواده دارای یک 

ی کودک سن مدرسه در شرایط مشکل دار را براساس فرم بررس

خانواده و طبق مراحل فرایند پرستاری تحت نظر استاد 

مربوطه ارزیابی، راهنمایی، مراقبت و حمایت کرده و 

 گزارش کتبی ارائه نماید.

/مراکز بهداشتی وانجمن عرصه : بخش های کودکان / مدرسه

 بیماران خاص 

 کشیک : با توجه به برنامه زمان بندی شده
 

 

 

 

 

 یطه های مختلف:شیوه ارزشیابی دانشجو در ح

 درصد نمره(5)حضور فعال و مرتب در کالس -

 درصد(01آمادگی وبحث گروهی پیرامون مطالب هر جلسه ) -

درصد 51)، پایانی و تکالیف مربوطهایآزمونهای مرحله -

 نمره(

 درصد(01)های فردی و گروهیارائه کنفرانس -

 درصد(05)خالصه شده مرتبط ارائ مقله انگلیسی  -

 
 کارآموزی :-ب

آوری اطالعات، تعیین مشکالت و زیابی، بررسی و جمعار  -

کودک برای هر  دانشجو و  3ی حداقل بارائه گزارش کت

تدوین برنامه مراقبتی، اجرا و ارزشیابی هر یک از 

آنها بر اساس فرایند پرستاری توسط دانشجو، همچنین 

  آموزش به کودک و خانواده براساس نیازهای آنها .

-  

 منابع اصلی درس: -

- 1.Hockenberry MJ ,Wilson D. Wong's nursing care of infants and 

children.(Last edition); 

- Philadelphia: Mosby ,Elsevier,(last  edition). 

-  

- 2. Wong's D.L. Essentials of  Pediatric Nursing. (Last edition),  

Philadephia :Mosby Elsevier,( Last edition). 

-  

- 3. Jamed SR, Ashwill JW, Droski SC. Nursing care of children 

principle and practice.(Last edition): Philadelphia ;W.B.Saunders, 

(last edition) 

-  



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 سي و آموزشيدر ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

- 4. Pillitteri A. Maternal and child Health Nursing. Philadelphia: J.B. 

Lippincott, ( Last edition).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11-11       دوشنبه ان تشکیل کالس زم

 

 تاريخ موضوع مدرس هفته

 قاسمی  1

 مقدمه ومعرفی درس  -

 ارتقاءورشد و تکامل  -

و اخالقی  روانی اجتماعیتکامل بیولوژی، 

 و.....

2/7/1937 

2 " 
تجارب مدرسه، محدودیت ها، استرس، ترس 

 از مدرسه
3/7/1937 

 11/7/1937 ارتقاء سطح بهداشت در دوران مدرسه  9

4 " 
مراقبت پرستاری از کودک دارای بیماری و 

 مشکالت پوستی
29/7/1937 

5 " 
بیماریهای مربوط به کنترل دفع شب 

 ادراری، عدم کنترل دفع
93/7/1937 

1 " 
مراقبت خانواده محور از کودک دارای 

 عضالنی –اختالالت عملکرد اسکلتی 
7/8/1937 

د، پاراتیروئید اختالالت آندوکرین: تیروئی " 7

 پانکراس،
14/8/1937 

8 " 
مراقبت خانواده محور از کودک دارای 

و بیماریهای نقص ایمونولوژی  و رفتاری

 بدخیمی 

11/7/1937 
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