
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 
 
 

 
  (Course Plan)طرح دوره

 نيمسال دوم   :تاريخ ارائه درس 1399-1400:   سال تحصيلي

 نعيمه پوررمضاني :  نام مدرس کارشناسي پرستاری :رشتهمقطع/ 

 نفر  43 :تعداد دانشجو پرستاری کودک سالم :  )واحد( درسنام 

 جلسه  16:   تعداد جلسات / مدت کالس   4: ترم

 

 ،ترجمه آرزومانیانس س،شوقی م،سنجری م.تهران.نشر جامعه نگر 2015درسنامه پرستاری کودکان ونگ.  منابع درس:

 

Wong nursing care of infant and children 

 آموزش مجازی از طريق سامانه نويد: امکانات آموزشي

محور،مفاهیم رشد و تکامل،نیازها و مشکالت بهداشتی کودکان در دوره های سنی مختلف است. طی این این واحد درسی شامل اصول مراقبت خانواده : مطالب درسکلي رئوس 
الوه این درس دانشجو را با نظریه  درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک و خانواده جهت حفظ و ارتقا سالمت و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی تاکید می شود. بع 

در مراقبت از کودک و ی فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت کودک آشنا کرده ضمنا استفاده از مهارت های تفکر انتقادی و حل مشکل با کاربرد فرآیند در پرستاری ها،جنبه ها
 خانواده نیز مد نظر می باشد. 

 

منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقا سالمت کودک و خانواده در چارچوب مراقبت خانواده  آشنایی دانشجو با فرآیند رشد،تکامل و نیازهای کودک و خانواده به    :هدف کلي درس

 آشآشنا محور با کاربرد فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی و اخالقی مراقبت از کودک

 آموزش مجازی از طریق سامانه نوید  روش آموزش:

 

 اجرای درس: شيوه
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 دقيقه                                                              10         مقدمه                     ▪

 دقيقه 30                بخش اول درس  ▪

 دقيقه  10     پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 دقيقه 30                 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  10                           جمع بندی                      

 

 

 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 
 درصد نمره کل  40ارزشيابي طول ترم                         
 درصد نمره کل  50امتحان پايان ترم                          

 درصد نمره کل  10فعاليت کالسي و حضور و غياب        
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تاريخ برگزاری 
 جلسات

وسايل کمک  روش تدريس عنوان جلسه/رئوس مطالب
 آموزشي

 اهداف  حيطه 

 جلسه اول 

18/11/1399 

 سالمت در دوره کودکی 

 تحوالت بهداشتی

 برنامه های مراقبت بهداشتی 

سخنرانی، پرسش و  
 ، بحث گروهی پاسخ

اینترنت، کامپیوتر 
 و پاورپوینت

 این درس از دانشجویان انتظار می رود: در پایان  شناختی

تاریخچه و سیر تحوالت بهداشتی را شرح   .1

 دهند. 

برنامه های مراقبت بهداشتی بر اساس مردم   .2

 را شرح دهند.  2010سالم 

اصول پرستاری از کودکان و فلسفه مراقبت  .3

 خانواده محور از کودک را توضیح دهد. 

کودکان و  مراقبت غیر تروماتیک و نقش پرستار  .4

 ارتباط درمانی را توضیح دهد. 

اصول حمایت از خانواده، پیشگیری از بیماری  .5

 ها و آموزش بهداشت را شرح دهد.

تاثیر خانواده و اجتماع، فرهنگ و مذهب بر   .6

سالمت کودک و نقش پرستار در مراقبت از 

 کودک را شرح دهد. 

 

تفکر انتقادی و فرایند پرستاری  جلسه دوم

 کودک و خانواده مراقبت از 
سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 
 و پاورپوینت

 در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود:  شناختی

کاربرد تفکر انتقادی و فرایند پرستاری مراقبت  .1

 از کودک و خانواده را شرح دهد. 
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مفاهیم کلی رشد و تکامل کودک از دید   .2

تئوریسین های معروف )فروید، اریکسون، پیاژه 

 و کوهلبرگ( را شرح دهد. 

نحوه بررسی تکامل و ابزارهای غربالگری رشد و تکامل  

 کودک را شرح دهد. 

ارتقاء سالمت کودک شیرخوار و  جلسه سوم 

خانواده و نقش پرستار با کاربرد فرایند  

 پرستاری 

سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
نقش پرستار را در ارتقاء سالمت کودک  .1 شناختی

 شیرخوار و خانواده شرح دهد. 

فرایند رشد و تکامل کودک شیرخوار را توضیح   .2

 دهد. 

 اضطراب جدایی و ترس را در کودک شرح دهد.  .3

انواع مراقبت از شیرخوار، انضباط، سندرم  .4

انگشت، پستانک را در کودک لوس، مکیدن 

 کودک شیرخوار شرح دهد. 

فرایند کفش پوشیدن، رویش دندان، و ارتقاء   .5

 نهایی سالمت کودک شیرخوار را شرح دهد. 

وضعیت تغذیه، خواب و فعالیت، بهداشت دهان   .6

 و دندان را در شیرخوار شرح دهد. 

در خصوص حوادث و پیشگیری از صدمه و   .7

 هد. راهنمایی مراقبتی خانواده توضیح د
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سخنرانی، پرسش و   مشکالت بهداشتی دوران شیرخوارگی  جلسه چهارم 

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
مشکالت دوران شیرخوارگی با کاربرد تشخیص  .1 شناختی

 های پرستاری را شرح دهد. 

اختالالت تغذیه ای )ماراسموس، کواشیوکور،  .2

راشی تیسم( را در نارسایی رشد، اسکوروی و 

 شیرخواران شرح دهد.

حساسیت غذایی و مشکالت تغذیه ای  را شرح  .3

 دهد. 

تکنینک های نامناسب تغذیه ای، باال آوردن،   .4

کولیک و برفک دهان را در شیرخواران توضیح  

 دهد. 

اختالالت پوستی، درماتیت دیاپر و اختالالت با   .5

 علل ناشناخته را در شیرخواران شرح دهد. 

گ ناگهانی شیرخواران و آپنه سندرم مر .6

 شیرخوارگی را شرح دهد. 

 

 

سخنرانی، پرسش و   ارتقاء سالمت کودک نوپا  جلسه پنجم

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
رشد و تکامل در ابعاد مختلف جسمی، روانی   .1 شناختی

اجتماعی، شناختی، اخالقی و معنوی، جنسی و  

 خویش را توضیح دهد. تصور از جسم 

تکامل اجتماعی، تکلم، بازی، خلق و خو را در   .2
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 کودک نوپا شرح دهد. 

فرایند تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی،   .3

تعلیم توالت، رقابت خواهر برادر ، کج خلقی و  

 منفی گرایی را توضیح دهد. 

فرایند انطباق با استرس، انضباط، ارتقاء نهایی   .4

 دهد. سالمت کودک نوپا را شرح 

وضعیت تغذیه، خواب و فعالیت، بهداشت  .5

دندان، حوادث و پیشگیری از صدمه و  

 راهنمایی های مراقبتی به خانواده را شرح دهد. 

 

سخنرانی، پرسش و   ارتقاء سالمت کودک خردسال  جلسه ششم 

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت

خردسال در ابعاد مختلف رشد و تکامل کودک  .1 شناختی

 را شرح دهد. 

تصویر از جسم خویشتن، تکامل اجتماعی   .2

)زبان، رفتار فردی اجتماعی، بازی( در خردسال  

 را توضیح دهد. 

انطباق کودک با رشد و تکامل طبیعی   .3

)کودکستان، تجارب کودکستان و آمادگی،  

آموزش جنسی، پرخاشگری، مشکالت گفتاری،  

ترس( را توضیح  کودک تیزهوش، استرس و 

 دهد. 
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ارتقاء نهایی سالمت کودک )تغذیه، خواب و  .4

فعالیت، بهداشت دندان، حوادث و پیشگیری از  

صدمه و راهنمایی مراقبتی خانواده( را شرح 

 دهد. 

  

 

مشکالت بهداشتی اوائل خردسالی  جلسه هفتم

 )نوپایی و قبل از مدرسه(

سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت

کاربرد تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های  .1 شناختی

 پرستاری اختالالت عفونی را شرح دهد. 

 عالیم بیماری مخملک را توضیح دهد.  .2

 راههای انتقال بیماری مخملک را توضیح دهد.  .3

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .4

 بیماری مخملک را شرح دهد. 

 عالیم بیماری آبله مرغان را توضیح دهد.  .5

راههای انتقال بیماری آبله مرغان را توضیح   .6

 دهد. 

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .7

 بیماری آبله مرغان را شرح دهد. 

 عالیم بیماری مننژیت را توضیح دهد.  .8

 راههای انتقال بیماری مننژیت را توضیح دهد.  .9

رستاری از تدابیر درمانی و مراقبت های پ  .10
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 بیماری مننژیت را شرح دهد. 

 عالیم بیماری آنسفالیت را توضیح دهد.  .11

 راههای انتقال بیماری آنسفالیت را توضیح دهد.  .12

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .13

 بیماری آنسفالیت را شرح دهد.

 

مشکالت بهداشتی اوائل خردسالی  جلسه هشتم

 )نوپایی و قبل از مدرسه(

سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت

 دهد.  یحرا توض سرخجه یماریب یم عال .1 شناختی

 دهد.  یحرا توض سرخجه یماریانتقال ب راههای .2

از  یپرستار ی و مراقبت ها ی درمان تدابیر .3

 را شرح دهد. سرخجه یماریب

 عالیم بیماری رزوئوال را توضیح دهد.  .4

 راههای انتقال بیماری رزوئوال را توضیح دهد.  .5

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .6

 بیماری رزوئوال را شرح دهد.

 عالیم بیماری اوریون را توضیح دهد.  .7

 راههای انتقال بیماری اوریون را توضیح دهد.  .8

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .9

 بیماری اوریون را شرح دهد. 

عالیم بیماری منونوکلئوز عفونی را توضیح  .10
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 دهد. 

راههای انتقال بیماری منونوکلئوز عفونی را   .11

 توضیح دهد. 

تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از  .12

 بیماری منونوکلئوز عفونی را شرح دهد. 

 عالیم بیماری ایدز را توضیح دهد.  .13

 راههای انتقال بیماری ایدز را توضیح دهد.  .14

و مراقبت های پرستاری از تدابیر درمانی  .15

 بیماری ایدز را شرح دهد. 

 
مشکالت بهداشتی اواخرخردسالی  جلسه نهم

 )نوپایی و قبل از مدرسه(
سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 
 و پاورپوینت

 انواع سوء رفتار با کودک را توضیح دهد.  .1 شناختی

 دهد. کودک آزاری و انواع آن را شرح  .2

 سوء درمان کودک را توضیح دهد.  .3

بیماری های شایع انگلی دوران خردسالی را   .4

 شرح دهد. 

عالئم بیماری های شایع انگلی دوران خردسالی  .5

 را شرح دهد. 

روش های درمان بیماری های شایع انگلی   .6

 دوران خردسالی را شرح دهد. 

مراقبت های پرستاری در بیماری های شایع   .7
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 را شرح دهد. انگلی دوران خردسالی 

 
ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه و   جلسه دهم

 خانواده
سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 
 و پاورپوینت

ابعاد مختلف رشد و تکامل کودک سن مدرسه را  .1 شناختی

 توضیح دهد. 

تصویر از خویشتن، تکامل جنسی و بازی در   .2

 دهد. دوران کودک سن مدرسه را شرح 

تطابق با رشد و تکامل طبیعی )تجارب مدرسه،   .3

محدودیت، انضباط، انطباق با استرس( را در 

 کودک سن مدرسه شرح دهد. 

بهداشت دندان، بهداشت مدرسه، پیشگیری از  .4

 صدمه و نحوه راهنمایی خانواده را توضیح دهد. 

مشکالت شایع دوران مدرسه )شب ادراری،  و   .5

ت رفتاری )بیش  بی اختیاری مدفوع(، اختالال

فعالی، اختالل یادگیری و ترس از مدرسه( را 

 شرح دهد. 

 
سخنرانی، پرسش و   ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده جلسه یازدهم 

 پاسخ، بحث گروهی 
اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
 ابعاد مختلف رشد و تکامل نوجوان را بیان کند.  .1 شناختی

 سالمتی را توضیح دهد. تصورات نوجوان از  .2

عوامل موثر بر ارتقاء سالمتی نوجوان را شرح   .3

 دهد. 

نگرانیهای بهداشتی نوجوان )سازگاری با خانواده   .4
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 را شرح دهد.  )و سازگاری روانی اجتماعی

صدمات، عادات غذایی، تناسب جسمی را در  .5

 نوجوان شرح دهد. 

 
پرسش و   سخنرانی، ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده جلسه دوازدهم

 پاسخ، بحث گروهی 
اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
اعتیاد، خودکشی و افسردگی را در نوجوان شرح  .1 شناختی

 دهد. 

 آزار جسمی را در نوجوان شرح دهد.  .2

 آزار جنسی و عاطفی را در نوجوان شرح دهد.  .3

 مشکالت یادگیری در نوجوان را شرح دهد.  .4

 آکنه را توضیح دهد. .5

خون و کلسترول باال در نوجوان را مشکل فشار  .6

 شرح دهد. 
 

 2و1کنفرانس دانشجویی  جلسه سیزدهم
 

سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ، بحث گروهی 

اینترنت، کامپیوتر 
 و پاورپوینت

شناختی،روانی و  
 حرکتی،عاطفی 

 ارائه کنفرانس در خصوص رشد و تکامل از دیدگاه فروید 

 
سخنرانی، پرسش و   4و3دانشجوییکنفرانس  جلسه چهاردهم

 پاسخ، بحث گروهی 
اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
شناختی،روانی و  

 حرکتی،عاطفی 
ارائه کنفرانس در خصوص رشد و تکامل از دیدگاه  

 اریکسون 

 
سخنرانی، پرسش و   6و5کنفرانس دانشجویی جلسه پانزدهم 

 پاسخ، بحث گروهی 
اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
شناختی،روانی و  

 حرکتی،عاطفی 
 ارائه کنفرانس در خصوص رشد و تکامل از دیدگاه پیاژه 

 
سخنرانی، پرسش و   8و7کنفرانس دانشجویی جلسه شانزدهم

 پاسخ، بحث گروهی 
اینترنت، کامپیوتر 

 و پاورپوینت
شناختی،روانی و  

 حرکتی،عاطفی 
تکامل از دیدگاه   ارائه کنفرانس در خصوص رشد و

 کوهلبرگ
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