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                   کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی  دانشکده:
 6931 -6931 تحصیلی سال دوم نیمسال تحصیلی

کودک سالم  یش نیاز:پ  د: تئورینوع واح 3 تعداد واحد:                        کودک بیمار : نام واحد درسی

 مادران ونوزادانو

 دانشکده پرستاری ومامایی مکان برگزاری:       11-13 :ساعت  شنبهچهاد :زمان برگزاری كالس: روز

   سیده فاطمه قاسمی :مسئول درس  33تعداد دانشجویان:
 قاسمی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 8-11چهارشنبه ساعت روز   ساعات مشاوره با دانشجو:

روشهاي  ششيصيه م اربت هد واراهيت بيهشون د وايياايرصاهي   ا شرح دهیدد )لطف شرح دوره:

 رآاههو  م اوشهوبا  واربت ههد  يشيوصها شهيص  اريصيهشه يههي  ايشده   ههات وواوهيت واههو بابت 
 يياوباه احور

 
 

 

كمك بهكدبنشجوكجهبجهكابنمك نجلفبه آموكتب مهي كدبنك زبيكهنبنراموجكدبش كرشاب )لطفا شدرح دهیدد هدف کلی: 

وننبهركهن بهي جهشنهبمم نومبهرهوه زبمرشقه فبهكآو اب ك ملبهوكهيوكفبسوسك مبنك زبمي آك ببهوم رزبههس رز

هننبهدبمجظهرشوج ن هشج وفبهررسفبهوج يابح ل ه زبشجحكرش بشاسكتم فبنرجكهاشنشنبهكهنكك نبهشرشدكدبمكنشيتاب
 پرس  رزبمج سب

 

 

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

اربت د ب  وواك  صاير  ر بييس بلگو   : در پایان درس دانشجویان قادر خواهند بود .1

 ي جهشنهبمحهرنربمرشحلبهس رزب  ب ريوصبرشبورحبننن.

 ب.ن زبکهنکبرشب هضوحبنننعآلب جونگفبهس رزبوننبهبعکسبشلعمل .2

 .نرنبهبش رشابهس رزبنربکهنکبهس رزبرشبنرسجونبمي آ بورحبنننب،شضطرشببجنشوفب .3

 .ن زبک نشبجنشوفبهبکج رلبصنم ابجسمفبنربکهنکبهس رزبرشب هضوحبنننمهشرنبهبرهش .4

 .ن زبضمنب ريوصبرشب هضوحبنننن زبقهلبشابهس رزب  بپذورشبهب ريوصبهب مهاش م نگفب .5

 روازبجم ون.نرنبرشبنربکهنکب ويوصبهبشقنشم ابالامبرشبهرج مد .6

 .روازبجم ونن زب ويصفبرشبهرج مدهودن زبالامبهرشزبرن زبجسمف،برهشجفبهبحم وا م نگف .7

 .مهشرنبکج رلبشومجفبمحوطبکهنکبرشبورحبننن .8

 .ن زبمي آ ب غذودبرشبورحبنننرهش .9
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ن زبپرس  رزبهجنزبهبعتدمبهبمويص ابنربطهقدبرشبورحبننن.هبمرشقهاجهاشنبنربمعرضبيطربرشبطهقد11

 روازبجم ون.بنربشر ه طبه بجهاشنبنربمعرضبيطربرشبهرج مد

بعتدم،بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نبسپسوس،ب ج رهکهلوابجکرهاشنبهب وججع.11 ن زبجهاشنزبرشب هضوحبآل،

ب.ن زبپرس  رزبنربشر ه طبه بنروکبرشب نهونبجم ونبنننبهبمرشقها

بعتدم،بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نبجهاشنشنبه ب جهم لف.12 ن زب جسم لهسل،بنونرهسم ل،بموکرهسم ل،بعآل،

بهبمرشقهاشسپوج هومونشب،وک  ب ن زبک مبهبلببوکرز،ببج نجج روه زب جهرک  لبهب  رازبمرزبرشبورحبننن.

 پرس  رزبمرههطدبنربشر ه طبه بنروکبشابهوم روه زبه البرشب نهونبجم ون.

 ب

 شي تالابوج ي فبهبحسفبرشبج مبهرنهبهب هضوحبننن..13

بعتدم،بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نب.14 بج وجهشوفبهبج هوج وفب هضوحبسجنرمبنشهنبعقببم جنگیبذنجی،عآل، ،

 روازبجم ون.ن زبفهقبرشبهرج مدنننبهبفرشوجنبپرس  رزبهرشزبمرشقهابشابکهنک نبه بهوم رز

عآل،بعتدم،بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نبنوپه ورهدون،بفجولبک هجهرزبهبگ الک هاهمفبهنو هابرشبورحبب.15

 ون.ن زبپرس  رزبنربشر ه طبه بنروکبرشب نهونبجم نننهبمرشقها

ن ب)شسه لبهشس مرشغ(نربکهنکبرشب هضوحبنننبهببفرشوجنبپرس  رزبهرشزبشي تالاب ببهبشلک رهلواب.ب16بب

 روازبجم ون.بن زبفهقبرشبهرج مدمرشقهابشابکهنک نبه بهوم رز

شي تالابگهشروفبو ملبنوروپرهجگ،برومتکسبگ س رهشاهف ي،بشجهشريوج سوهن،ب جلفبپوآهربهبسآو کب.17

بروازبجم ون.بنننبهبفرشوجنبپرس  رزبرشبهرج مدرشب هضوحب

برومتکس،ب همهربهوآمابهبسجنرمبجمره وکبرشب هضوحبنننبهبشي تالابکآوهزبو ملبعمهجا.18 شنرشرز،

 ب.ن برشب نهونبجم ونفرشوجنبپرس  رزبنربشر ه طبه بشونبهوم رز

رشب هضوحبنننبهبعآل،بعتدم،ببن زبسو جه وکبهبغورسو جه وکبم نراشنزشي تالابقآهفبو ملبهوم رز.19

 روازبجم ون.برشبهرج مد جه بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نب جه برشبورحبنننبهبفرشوجنبپرس  رزب

ب  السمف،بنمهفوآف،ف هوسمبه ببرهم  وسمیبه يهجفشي تالابيهنبو ملبکم.21 پهرپهرشیببفقرب نن،

فرشوجنبپرس  رزبرشبه ب أکونب هب.نهضوحبننهغورب رهمههسو هپجیبک هشاشکیبهبلهسمفبح نبرشب ب رهمههسو هپجی

 روازبجم ونب.بهربشي ت بهوم رزبکهنکبهبهارگس لبهرج مد

بعتدم،بعهشرض،ب ويوصبهبنرم نبشي تالاب جمسفبو ملبکرهپ،بپجهمهجفب، سمبهبفوهرها21 ب.عآل،

رگس النبرشبهرج مدکوس وکبرشب هضوحبنننبهبفرشوجنبپرس  رزبرشبه ب أکونبهربشي ت بهوم رزبنربکهنک نبهبها

بروازبجم ون.ب

فرشوجنبپرس  رزبرشب .شي تالابسوس مبعصهفبو ملب وججبهبب همهربمغایبهفآجبمغایبرشب هضوحبنننبهب22

 روازبجم ون.ه ب أکونبهربشي ت بهوم رزبکهنکبهبهارگس لبهرج مد
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س همآوابرشب هضوحب.شي تالابسوس مبحرک یبو ملبپ چم قی،نررف لیب ک مآیبنوپ،شر روابرهم  هدونهش23

 روازبجم ون.نننبهبفرشوجنبپرس  رزبرشبه ب أکونبهربشي ت بهوم رزبنربکهنک نبهبهارگس النبرشبهرج مد

بي جهشنهبمحهربشابكهن بمه تبهدبهوم روه زبمامنبهنشرشزبجو ان زبي صبرشبورحبننجن24 ب..مرشقها

ب..طروقدبمهشجهدبه بي جهشنهبکهنکبنربح لبشح ض ربرشب هضوحبننن25

ب
 
 

 های تدریس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  ×سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  گروهیكار

 نمایش عملی و شبیه سازی    )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید  وظایف و تکالیف دانشجو:
 ورود به كالس پس از  حضور استاد یاجازه دانشجو براحضور به موقع و عدم 

  لیكردن موبا خاموش

 از كالس با كسب اجازه  خروج

 موضوع هر جلسه قبل از ورود به كالس  مطالعه
 ات كالسیتمرینل در فعاحضور 

 ودكانوشركت در بحث گروهی وارائه كنقرانس ومقاالت تحقیقی دررابطه بیماریهای كحضور فعال در كالس درس و 

 وسایل کمک آموزشی:  
   ×پروژكتور اسالید  ×خته و گچت × وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد54آزمون پایان ترم   نمره درصد  54آزمون میان ترم

 نمره درصد 3كالس شركت فعال در  نمره درصد4انجام تکالیف 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ×ایچندگزینه      ×پاسخ كوتاه     × تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
. 
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 :)لطفا نام ببرید : منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Cherl,C.Essential OF PEDIATRIC NNRSING  ,2017,10 th ed, 

ELSEVIER.  

- James S.R , Ashwill J.w , DrosKe  S.G , Nursing  care  of  children . 2013 , 4th ed. WB  Sauders   

- Price D.L , Gwin  J.F.Thompson's  Pediatric  Nursing.2005 ,9 th  ed .Elsevier W.B.Saunders   

 :منابع فارسی

 
بب1395پرس  ریبکهنک ن،کهنکبهوم ر.چ پبپججم،جوربشجنوودبرفوع. هرشن1موربالو ریبهنمک رشن-
ببب1389کهنکبهوم رب رجمدبپهرشنبس میبجوربهورزب،چ پبشهلبب هرشنبببب2هجگبنرسج مدبپرس  رزبکهنک نبب-
بب1391 هرشنبببب–رزب،چ پبشهلبکهنکبهوم رب رجمدبمهج ابوهقیبهمهج اسججریبجوربهوب2هجگبنرسج مدبپرس  رزبکهنک نبب-

بشطم لبجآسهنب،ب رجمدبههج مبوهقیببهبنمك رشنب،بجوربشر ونبطببچ پبشهلبامس  ن- بببببب1391بههرمنبهكوآلمنب.بشسجوو ل
ب ه نزبسعونبهبنمك رشنب.بشهريشجسه زبشطم لببجورب وجنس اشنب.بچ پبچه رمب. هرشنب- ب،بشصتن  1394شههشلق سمفبحسنب،بشفجدبشزبشههشلمضل
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 جلسات زمان ارایه تاریخ مدرس موضوع

هس رزبوننبکهنکبب-مرشقهابي جهشنهبمحهرنرطیب
بشراو هیبنرن- م نگیبجهابپرهسوجرن یبنرم جیب

 چهارشنبه 69/66/31 قاسمی

69-61 

 اول

محنهنبکججنهب– نشهوربپرس  ریبنربمهقعو ه یبي صب
برهوه یبج جهیب غذود–ن ب

 دوم // 01/66/31 //

جهاشننبپربيطر،بسپسوس،ب ج رهکهلوابجکرهاشنبهب
بن زبجهاشنز وجج

 سوم // 02/66/31 //

 

شي تبالابغننهبم  ههلو )گ الک هاهمی،فجولب
بک هجهریببنوپه ورهدونبهنو ها(

 چهارم // 4/60/31 //

ن زب جسم لهسل،بنونرهسم ل،بموکرهسم ل،ب جهم لف
ب،ج نجج روه یبشنرشریشسپوج هومونش

 پنجم // 66/60/31 //

شنشمدبب جهم لیبن ،وک  بک مبهبلببوکرز،بب
بج نجج روه زب جهرک  لبهب  رازبمرز

 ششم // 61/60/31 //

بشسه لبهشس مرشغ                    تمفه // 01/60/31 //

شي تالابگهشروف)بنوروپرهجگ،برومتکسب
بگ س رهشاهف ي،بشجهشريوج سوهن،ب جلفبپوآهربهبسآو ک(

 هشتم // 61/6/31 //

برومتکس،ب همهربشي تالابکآوهز)عمهجا شنرشرز،
بهوآمابهبسجنرمبجمره وک(

 نهم // 09/6/31 //

بهوم رز ن زبسو جه وکبهبشي تالابقآهف)
بغورسو جه وکبم نراشنز(

 دهم // 91/6/31 

فقرب نن،ب  السمف،ب يهجفشي تالابيهنب)بکم
هغورببپهرپهرشیب رهمههسو هپجیبنمهفوآفبه

بههسو هپجی( رهم

 یازدهم // 1/0/31 //

شنشمدبشي تالابيهنب)ف هوسم،ک هشاشکی، بب
برهم  وسمیبهبلهسمفبح ن(

// 69 /0/31 

 

 دوازدهم //

شي تالابسوس مبحرک یب)پ چم قی،نررف لیب ک مآیب
بنوپ،شر روابرهم  هدونهشس همآوا(

 سیزدهم // 01/0/31 //

حسیبشر ه طیب-کهنکبمه تبهدبجق وصبوج ي ی
بعقببم جنگیبذنجی(،سجنرهمبنشهن،ج وجهشوی،)ج هوج وی

 چهاردهم  02/0/31 //

شي تالابسوس مبعصهفب)ب وججبهبب همهربمغایب
بهفآجبمغای(

 پانزدهم // 01/0/31 //

شي تالاب جمسفب)بکرهپ،بپجهمهجفب، سمبهب
بفوهرهاکوس وک(

 شانزدهم  02/0/31 //

وم روه زب.مرشقهابي جهشنهبمحهربشابكهن بمه تبهدبه

به ب مامنبهنشرشزبجو ان زبي ص.طروقدبمهشجهد

 ي جهشنهبکهنکبنربح لبشح ض رب

ب

 هفدهم  9/9/31 //


