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و  کارشناسی مقطع گروه آموزشی:          پرستاری مامایی       دانشکده:

نیمسال تحصیلی                    ترم چهارم پرستاری حصیلی:ت یرشته

 69-69اول و سالتحصیلی

تعداد                          کودک سالم: نام واحد درسی

 یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح       2 واحد:
مکان    11-12 :ساعت  دوشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

  برگزاری:

  قاسمی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 قاسمی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 12-11دوشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

اصول مراقبت  یحاو یواحددرس نیا )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ل،نیازهاومراقبتهاي بهداشتي رشد و تكام میخانواده محور،مفاه

درس برتعامل ومداخالت  نیا یمختلف است.ط یاولیه دردوره هاي سن

مناسب پرستار باکودک وخانواده جهت حفظ وارتقاء سالمت 

 سیشود.به عالوه درتدر یم دیتاک یازبروزمشکالت بهداشت یریشگیوپ

 یواجتماع یفرهنگ یهاوجنبه ها هیدانشجو بانظر ییدرس آشنا نیا

وثربرسالمت کودک و استفاده ازمهارتهاي تفكرانتقادي وحل مشكل م

 باشد. یدرمراقبت ازكودك وخانواده مدنظرم

 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنننانمودن دانشنننویان بام ننانت رشنندوتااما ونیازهننا   ننود  

وخانواده  به منظوراننام مداخالت الزم جهنت ارتقاسسنالمت  نود  

راق نت خنانواده محوروفراینند پرسنتار  وخانواده درچنارچو  م

 مراق ت از کودک   یواخالق یقانون یمنط ق برجن ه ها

 

 

 

 

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلن  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
فلسفه مراقبت ونقش  پرستاراطفال درمراقبت ازكودك راتوضیح   -1

 دهند.

 دهد. حیکودکان راتوض یدرپرستار دیجد میمفاه -2

 عوامل موثردرسالمت كودك راتوضیح دهند. -1

رادرکودکان   یرکالمیوغ یمختلف ارتباط کالم یاصول ارتباط  وروشها-4

 شرح دهد یبا توجه به مرحله تکامل

 یمختلف  تکامل کودک  واصول انتخاب باز یو نقش آن درجنبه ها یباز-5

 مختلف راشرح دهد نیسن یبرا   یواسباب باز

 

 ی(تئور اژهیپ هی) نظر یتکامل ذهن یتئور لیازقب هایتئور انواع-6

)کولبرگ  هینظر  یتکامل اخالق ی( تئور کسونیار هی) نظر یتکامل عاطف

 ( را شرح دهند دیفرو هی) نظر یتکامل جنس ی(تئور
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 یتکامل اخالق  یتکامل عاطف یتکامل ذهن  یتکامل کالم یتکامل حرکت-7

 دهند حیرا توض یرخوارگیدر دوره ش یتکامل جنس

در کودک  یا هیمراقبتها)دهان ودندان (ومشکالت بهداشتي)اختالت تغذ-8

 بوست،مصرفیغذا ،اسهال، ،برگشتیاز حد ،چاق شیب هیتغذ رخوارمانندیش

گاو،عدم تحمل الکتوز،نشخوار   ریبه ش تی،حساس ییغذا تی،حساس یناکاف

از  یریشگیوپکودک لوس(  رخواروسندرمیدر ش دنیمک ازیارضا ن یروشها

 را شرح دهد اآنه

 دهد حیتوض یازسندروم مرگ ناگهان یریشگیپ یعلل  وراهها -9

 یپرستار یو مراقبتها یدرمان یروشها ینیپاتوفیزیولوژي ،عالئم بال-11

 دهد   حیکهنه را توض  تیبرفک  وقولنج  ودرمات

 

  یهایماریانواع ب یصیتشخ یروشها ینیپاتوفیزیولوژي ،عالئم بال -11

 ی،اسکورو سمیتیکور ،ماراسموس ،راش وریرشد،کواش یی)نارسا هیسوء تغذ

 دهد حی( راتوض

 

تکامل   یتکامل عاطف یتکامل ذهن  یتکامل کالم یتکامل حرکت - 12 

 دهند حیرا توض ییدر دوره نوپا یتکامل جنس یاخالق

) کنترل یعیرشد وتکامل طب ندینحوه تطابق کودک نوپارا با فرآ-11

 حیبه خانواده ( را توض دیج ،استقالل ،ترس ،ورود نوزاد جداجابت مزا

 دهد 

 

در کودک  نوپا راشرح دهد)دهان  ازیمورد ن یجسم یمراقبت ها-14

 گرفتن ( ریش ه،ازیودندان،تغذ

رشد )دور سر،وزن ،قدو... ( تکامل  یارهایبرحسب مع یتکامل جسم-15

و    یتکامل اخالق  ،یتکامل عاطف ،ی، تکامل ذهن یتکامل کالم  ،یحرکت

 دهند حیرا توض یدر دوره خردسال یتکامل جنس

)ترس یعیرشد وتکامل طب ندینحوه تطابق کودک خردسال را با فرآ-16

 دهد حی( را توض یشبانه ،باز ی،کابوسها

 یاز کودک آزار یریشگی،درمان وپ صیتشخ یانواع ،نشانه ها ،روشها-17

 دهد حیرا توض

 یروشها یشگاهیعالئم آزما ینیعالئم بال یولوژیزیعامل و پاتوف   -18

 کوک مبتال به یبرا یپرستار یومراقبتها  یدرمان

وآبله مرغان   ونیت،منونوکلئوز،ارویت،آنسفالیمننژ

 دهد.  حیومخملک راتوض دز،سخک،سرخحه،وروزئوالیوا

 

رشد )دور سر،وزن ،قد و... ( تکامل  یارهایبرحسب مع یتکامل جسم-19

و  یتکامل اخالق  ،یتکامل عاطف ،ی، تکامل ذهن یم، تکامل کال یحرکت

 دهند حیدر دوره سن مدرسه  را توض یتکامل جنس

رشد وتکامل  ندینحوه تطابق کودک سن مدرسه   را با فرآ-21

 دهد  حی( را توضیوخواب گفتار ی)ورود به مدرسه ،خوابگردیعیطب

سه،ترس از مراقبتهاومشکالت بهداشتي دردوره نوباوگي )فرار از مدر-21

 مدفوع( را تشخیص دهند یاریاخت یوب ی،آنورزیفعال شیمدرسه،پ

رشد )دور سر،وزن ،قد و... ( تکامل  یارهایبرحسب مع یتکامل جسم -22

و  یتکامل اخالق  ،یتکامل عاطف ،ی، تکامل ذهن ی، تکامل کالم یحرکت

 دهند حیرا توض  یدر دوره سن نوجوان یتکامل جنس

    

 یوب یمراقبتهاومشکالت بهداشتي دردوره نوجواني)آکنه ،پرخور-21

 ( را تشخیص دهند.یاد،خودکشیاعتیعضب ییاشتها

 

 

 

 

 

 

 

 های تدریس:شیوه
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  سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

 ×پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( دسایر موار

 

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشنو:

  یتکل هیوارا یواخالق یشئونات حرفه ا تیحضور بموقع وفعال،رعا

 شده در موقع مقرر نییتع

 منابع

 

 وسایا کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- رید(بب لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کا( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزموووون پایوووان    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد07ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد07انجام تکالیف 

 نمره درصد 07

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

جووووووور           ×ایچندگزینه       ×تاهپاسخ کو    ×تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ب رید(: منابع پیشنهاد  برا  مطالعه

 :منابع انگلیست -

1- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Wong’s.Nursing  care of Infants  and  
children,2011,8 th ed, Mosby Co.  

2- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2007 , 3rd  
ed. WB  Sauders   

 
 

 منابع فارست:

 

 
.ونگ  داناال ، هاکنبری مریلین ،ویلسون دیوید .ترجمه پوران سامی .درسنامه پرستاري كودكان ونگ 1

 1931.نشربشري، تهران 
 1931گاه علوم پزشكي شهید بهشتي،كودك سالم،نشرنوردانش،  تهران .گروه كودكان دانش2
.رسولی مریم،میرالشاری ژیال،عبد الرضاقره باغ زهرا.پرستاری کودکان :كودك سالم،نشراندیشه،چاپ اول، تهران، 9

1931  
 1931هران فخرایی سیدحسین .مراقبت ازشیرخوارازتولدتاپایان یکسالگی.چاپ اول ویرایش دوم ،نشر گلبان ،ت.4
ان بهرمن وكیلگمن . اسنشیال اطفال نلسون ، ترجمه بهنام شوقی  و همكاران ، نشر ارتین طب چاپ اول زمست-5 

1934         
ابوالقاسمي حسن ، افجه اي ابوالفضل ، اصالن آبادي سعید و همكاران . اورژانسهاي اطفال  نشر آیندسازان . -6

    1934تهران 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 
22/6/35 

درپرسففففففتاری عوامففففففل  فلسفففففففه مراقبففففففت خففففففانواده محففففففور،
 موثردرسالمت كودك

 

 قاسمی

  وتاریخچهپرستاري اطفال  23/6/35 2

   آن وابزارغربالگري وانواع تئوریهای  رشدوتكامل 5/7/35 3

4 12/7/35 
در  ،فرآیندپرستاريوانواعتباط،ارونقش آن بر تکامل بازي

 کودکان
 

  شیرخوارگيرشد وتکامل دوران  13/7/35 5

6 
26/7/35 

)دهان ،دندان بهداشتي شیرخوارگي ونیازهای مراقبت هاي
 وپوست،لمس مکیدن،گریه،تغذیه واصول واختالالت آن(

 

 

7 
9/3/35 

)مرگ ناگهانی،قولنج،درماتیت مشكالت بهداشتي شیرخوارگي
وم کودک لوس کهنه ،سندر

 وبرفک،ماراسموس،کواشیورکور،اسکوروی وراشیتیسم

 

8 
11/3/35 

مراقبت های جسمی ، نوپایيرشدوتکامل وارتقا سالمت در
کنترل اجابت ،کودک  نوپا )دهان ودندان،تغذیه،از شیر گرفتن 

 (مزاج ،استقالل ،ترس ،ورود نوزاد جدید به خانواده

 

6 17/3/35 
 (بیماریهای عفونی)ویروسی-
 

 

11 24/3/35 
 بیماریهای عفونی)باکتلایر (

 
 

11 

1/3/35 

نحففوه تطففابد کففودک  و رشففد وتکامففل دوران خردسففالی 
را بفففففا فرآینفففففد رشفففففد وتکامفففففل طبیعی)تفففففرس خردسفففففال 

 ( سوءرفتار و ،کابوسهای شبانه ،بازی
 
 

 

  ادامه مشکالت دوران خردسالی و واکسیناسیون 3/3/35 12

سن نحوه تطابد کودک  و سن مدرسه ورانرشد وتکامل د 15/3/35 13
 وینحوه تطابد  و با فرآیند رشد وتکامل طبیعی مدرسه

 

14 
22/3/35 

خوابگردی وخففففواب گفتففففاری ، )مشففففكالت دوره مدرسففففه
،پفففیش فعفففالی ،شفففب  ،تفففرس از مدرسفففه،فرار از مدرسفففه

 (  ادراری وبی اختیاری مدفوع
 

 

  آنتطابد نحوه  ونوجوانی  رشد وتکامل دوران 23/3/35 15

16 

6/11/35 

)اکنه،اعتیاد،خودکشی ومشکالت تغذیه مشكالت دوره نوجواني
 از قبیل بی اشتهایی وپرخوری عصبی(

 
 

 

11 19/11/35 
 جمع بندی وارائه فعالیت  آموزشی وارائه مقاالت 

 
 

 


