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 بسمه تعالی 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

 Course Plan / وره طرح د
 98-99دوم *. نیمسال:      نام درس: بیماری های  کودکان                                             

 4یلي: مامايي، ترمتحص*. رشته و مقطع                                                           پرستاری ماماييدانشکده: 

 انکودک*.گروه آموزشي:                                                          نظریواحد  2تعداد واحد: 

 56س شماره محل برگزاری: کال * .                                   8-10 شنبهيک* روز و ساعت برگزاری:  
 قاسمی اساتید: دکتر کرمی ودکتر                                      کبری کرمیول درس: دکتر ئنام مس

   10-8ساعت  شنبهیک روز تماس با مسئول درس: 
 . EDO، اتاق  همکفآدرس دفتر: دانشکده پرستاری، طبقه 

  E-mail: kbkarami@yahoo.com 

 اهداف کلي درس: 
 امات الزم در هر مورد اقد و تشخیص و شناخت ناهنجاری ها و بیماری های کودکان .1

 از آنها پیشگیریو  و خانواده در موارد بیماری های کودک کودکآموزش به  .2

 اهداف:
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

نابی یدا، الی، اسایی هیدروسا  ) یمراقبت ها و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک مبتال به یکی از ناهنجااری هاا   .1
، وس بساته آنا فتگی مادرزادی م صل هیپ، پاچماقی، شکاف کاام و لا ، آتارزی ماری و فیساتول،      رلومننگوسل، درمی

 یح دهند.( را توضسیادیاس، اکستروفی مثانه آم الوسل، هرنی دیافراگماتیک، هیدروسل، هییوسیادیاس، اپی

 هند.را توضیح د یک و غیر سیانوتیکسیانوت قلبی های مادرزادی یماریمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای ب .2

کتاون   فنیال  ،دیسا  وتیروئییهی) اخاتالالت متابولیاک  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با  .3
 (  را توضیح دهند.گاالکتوزومی ،اوری

وضایح  را ت (لیاکسا هیرشایرون،،  ) اختالالت گوارشی توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .4
 دهند.

وضایح  را ت (کارو   برونشایولیت و ) ختالالت تن سای ا توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .5
 دهند.

( را ن ریات ک و گلومروسندرم ن روتی) اختالالت کلیوی توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .6
 توضیح دهند.

 را توضیح دهند.نی و آموزش های الزم به کودک و خانواده دارای درماتیت آتوپیک توجهات درما .7

 را توضیح دهند. تومور ویلمز توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .8

 را توضیح دهند.فلج مغزی توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک دچار  .9

 ند.را توضیح ده مبتال به تومور ویلمز آموزش های الزم به خانواده دارای کودکتوجهات درمانی و  .10

 ح دهند.لی را توضیاستخوانی م ص شایع توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با بیماری های .11

 يمنابع اصل

 ........ ترجمه  جدیدترین چا ط  کودکان.  ینلسون . مبان . -

 ر سالمیکان ون،. نش(. درسنامه پرستاری کودجدیدترین چا سونیا، سنجری مهناز، شوقی مهناز ) نیانسآرزوما.  -

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات م ید
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PubMed:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

www.medworm.com 

PMC:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pmc&cmd=search&term= 

Mosby's Nursing Consult: http://www.nursingconsult.com/php/160823503-2/home.html 

UpToDate:  www.uptodate.com/home/index.html 

American Academy of Pediatrics:  www.aafp.org 

http://scholar.google.com 

www.medscape.com 

www.emedicine.com 

 فارسی

 www.iranped.irگروه کودکان دانشگاه تهران 

 www.iranmedex.comپایگاه اطالعاتی ایران مدکس  

 www.sid.irپایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی   

 http://jouybari.blogfa.comدانش پرستاری   الگوب

 شیوه تدريس:

 ، آموزش مبتنی بر تی ، معرفی موردسخنرانی ساختار یافته، پرسش و پاسخ های در گروه های کوچک

 :آن مربوط به امتیاز نحوه ارزشیابي و 

 نمره 2حضور فعال در برنامه آموزش مبتنی بر تی   -

 نمره 8امتحان میان ترم   -

 رهنم 10: و چند سوال تشریحی )معرفی مورد( اه پاسخو کوت آزمون پایان ترم: چهار گزینه ای -      

 20مازاد بر نمره  نمره 1تا سقف اضافی سایر فعالیت های یادگیری  

 لط ا به مقرارت آموزشی دانشکده توجه فرمایید.مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو : 

 ردار است. همیت برخواز ا مقرر، همکاری با سایر دانشجویان رعایت نظ  و حضور به موقع، ارائه پروژه های کالسی در زمان

 .لط ا در ساعات کالس تل ن همراه خود را سایلنت نگه دارید

 

http://www.medworm.com/
http://www.sid.ir/
http://jouybari.blogfa.com/
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  98-99دوم سال  نیم . بیماری های کودکان برنامه کالسی

روز و ساعت: 
 شنبه هایک

9:45-8:05 
  

 مدرس عنوان

آمادگی الزم دانشجویان قبل از 
 شروع کالس

رشد و تکامل در کودکان/ معرفی ابزارهای  .1 13/11/98
           غربالگری تکاملی در کودکان

 دکتر 
 قاسمی

 مطالعه از منابع اصلی

 مطالعه از منابع اصلی  " مادرزادی صل هیپ، پاچماقییسیالزی تکاملی م د .2 20/11/98

و فیستول  ل ، آترزی مری، شکاف شکاف کام .3 27/11/98
 تراکئوازوفاژ

 ه از منابع اصلی .مطالع "
از این جلسه به بعد می توانید 

قعالیت های یادگیری خود را ارائه 
 دهید.

 فتااا  ،آم الوسااال ناهنجااااری هاااای آنورکتاااال، .4 4/12/98
 مادرزادی دیافراگماتیک

 مطالعه از منابع اصلی  "

 هییوساایادیاس، اپاای  نهااان بیضااگی،  هیدروساال، .5 11/12/98
 اکستروفی مثانه /سیادیاس

 ه از منابع اصلی مطالع "

 وتیروئیدیسا  یهیمشکالت متابولیکی نوزادان ساال    .6 18/12/98
 مادرزادی،

 گاالکتوزومی فنیل کتون اوری،

 مطالعه از منابع اصلی  "

 مطالعه از منابع اصلی  " تکمیل مباحث جلسات قبلی  .7 25/12/98

 بیماریهای مادرزادی سیانوتیک   .8 18/1/99

ASD, VSD, TOF 

 منابع اصلی  مطالعه از "

 مطالعه از منابع اصلی  دکتر کرمی سلیاک ، هیرشیرون،  .9 25/1/99

 مطالعه از منابع اصلی  " تعطیل رسمی .10 1/2/99

 مطالعه از منابع اصلی  " کرو  ، سندرم های برونشیولیت .11 8/2/99

 سندرم ن روتیک و گلومرون ریت  .12 15/2/99

 

 مطالعه آس  "

 و بیش فعالیاوتیس   مطالعه " تعطیل رسمی 22/2/99

 فلج مغزی  .13 29/2/99

 درماتیت آتوپیک .14

 مطالعه دیابت "

 مطالعه از منابع اصلی  " و تکمیل مباحث قبلی تومور ویلمز .15 5/3/99

 مطالعه از منابع اصلی  " ،استئومیلیت ،آرتریت .16 12/3/99

  -   * تاریخ امتحان میان ترم:
  * تاریخ امتحان پایان ترم: 

 ردار است.برخو ای مه  برای دانشجویان:  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت* سایر تذکره


