
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 بالینیطرح دوره 
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 :مشخصات درس   

 32 تعداد دانشجو پرستاری گروه آموزشی 

 عنوان درس
کارآموزی پرستاری کودک 
 2 واحد تعداد سالم و بیماری های کودکان 

 30/11/1400 دوره تاریخ شروع کارشناسی پرستاری تحصیلی  شتهو ر مقطع

 22/03/1401 تاریخ پایان دوره   1400-1401 دومنیمسال  نیمسال تحصیلی 

 مدرس/مدرسین درس
نعیمه پور ، دل زندهمژده 

 روز و ساعت جلسات  رمضانی

های  و پنج شنبه ها چهارشنبه
 7:30ساعت هر هفته از 

 12:30یال
 مسئول درس

 )دروس اشتراکی(
 - دروس پیش نیاز نعیمه پوررمضانی

روش برگزاری 
 )حضوری/مجازی/ترکیبی(

 محل برگزاری حضوری
 بخش اطفال بیمارستان امام

 رضا سیرجان 

 

 شرح کلی درس:  

های  توجه به مراحل مختلف رشد و تکامل( در بخش های مختلف جهت کسب تجارب عملی با کودکان سنین مختلف )با طی این دوره از کارآموزی، موقعیت

های تفکر خالق و حل مسئله را در ارتباط با کودک و خانواده بعمل آورده و مراقبت پرستاری مناسب با شرایط  شود، تا دانشجو بتواند مهارت کودکان فراهم می

 کودک را ارائه نماید.
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 هدف/اهداف کلی درس:  

توانایی در دانشجو جهت برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده، آشنایی با  مراحل رشد اجتماعی، شناختی و عاطفی کودک ایجاد  در حیطه کودک سالم:

 دهای رشد در سنین مختلف و استاندار

قبت های مربوطه، ارائه مراقبت ارائه مراقبت به کودکان سنین مختلف دارای مشکل بر اساس فرآیند پرستاری، شناخت بیماری ها و مرا در حیطه کودک بیمار:

 خانواده محور با تاکید بر آموزش بر کودک و خانواده

 

 روش تدریس:   

  :)نام ببرید( سایر موارد -  

 
 

      روش تدریس مبتنی بر حل مسئله -       روش تدریس سخنرانی -

 ☐ روش تدریس ایفای نقش -  روش تدریس بحث گروهی -

  روش تدریس مبتنی بر کار تیمی -                              روش تدریس پرسش و پاسخ -

 ☐ روش تدریس اکتشافی -  روش تدریس نمایشی -

  روش تدریس در کنار تخت بیمار  - ☐ روش تدریس مبتنی بر مورد  -

   ☐ های کوچکروش تدریس در گروه -
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 مواد و وسایل آموزشی: 

  :)نام ببرید( ردسایر موا -  

 ☐ ماکت -  پاورپوینت -

  کتاب -  جزوه -

 ☐ مانکن - ☐   بیمار شبیه سازی شده -

         وایت برد          -                             ☐         نرم افزار    -

  تصویر - ☐ پوستر  -

  بیمار واقعی -         لوازم واقعی  -

 ☐ فایل صوتی -       فیلم آموزشی      -

 

 :در عرصه ها و فرصت های آموزشی کالیف و مسئولیت های فراگیرانت

 کشیک صبح در بخش کودکان عرصه آموزش بالینی:      

 معرفی خود به سرپرستار و پرستاران بخش در بدو ورود 

 حضور در زمان تحویل بخش از شیفت شب به شیفت صبح 

 حضور در زمان راند بخش توسط پزشک 

 م انجام هرگونه کار بالینی بدون اطالع مربیعد 
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 کنفرانس و گزارش صبحگاهی فرصت های آموزش بالینی:

 کنفرانس 

 انتخاب موضوع مورد عالقه از میان پیشنهادات مربی 

 تهیه مطلب از منابع معرفی شده توسط مربی 

 گذاری آوری شده جهت به اشتراک تهیه فایل مناسب از مطالب جمع 

  کنفرانس در موعد مقررآماده شدن جهت 

 ارائه موضوع کنفراس با بیانی گویا و شیوا و با تسلط کافی 

 کالسیان آوری شده مرتبط با موضوع کنفرانس با هم به اشتراک گذاری مطالب جمع 

 

 گزارش صبحگاهی 

 گردد می تعیین مربی توسط که کارآموزی از هایی روز ابتدای در دانشجو هر توسط بیمار یک انتخاب 

 جهت ارائه گزارش خانواده وی و بیمار از کامل حال شرح تهیه 

 گزارش جهت تهیه کودک در تکامل و رشد درست سیر بررسی و بیمار کودک در بیماری عالئم کامل بررسی و بالینی معاینه انجام 

 شگزار جهت تهیه شده انجام پرستاری اقدامات و نهایی و آزمایشات اولیه، تشخیص و بیمار پرونده بررسی 

 بیمار به مربوط اطالعات تمامی بندی جمع 

 مقرر موعد در شده تهیه گزارش ارائه 

 

 

 



 

6 

 

 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 نمره/درصد عناوین ردیف

%10 رعایت قوانین و مقررات 1  
%10 گزارش صبحگاهی و کنفرانس 2  
%10 ارائه طرح مراقبت بیمار بر مبنای فرآیند پرستاری 3  
%20 ارزیابی روزانه بر اساس چک لیست اختصاصی دوره 4  
صحیح تکمیل الگ بوک به نحو 5  20%  
DOPS 30%ارزیابی پایان دوره بر اساس چک لیست مبتنی بر روش   6   

 ☐ سئواالت چند گزینه ای - ☐                           سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ -

 ☐ غلط-سئواالت صحیح - ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ -

 ☐ ار عملیک -  سئواالت شفاهی -

  چک لیست مشاهده عملکرد - ☐ سئواالت جور کردنی -

 ☐ پورتفولیو -  الگ بوک -

 ( OSCE) آزمون بالینی ساختاریافته عینی -

  (Mini-CEX) بالینی عملکرد آزمون کوتاه مدتِ -

  سایر موارد )نام ببرید(: -

 

 : نحوه نمره دهی                     

 

☐ 

☐ 

 (DOPS) یم فعالیت های عملی/پروسیجرهامشاهده مستق -

       

 
 

 

 

 



 

7 

 

 سیاست ها و قوانین:   

 رعایت کامل اصول پوشش حرفه ای مطابق نمونه تعریف شده در الگ بوک 

 رعایت موازین اخالقی در راستای اجرای نقش الگو بودن برای پرسنل و سایر دانشجویان پرستاری 

  جهت حضور منظم در محیط بالینی با هماهنگی مدرس مربوطه و مسئولین پرستاری بیمارستانبرنامه ریزی 

 انجام تکالیف و وظایف محوله از سوی مربی 
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 برنامه زمانبندی درس:

 

 جلسه

 

 عنوان جلسه

هدف کلی: هدف از یادگیری این 

 مطلب آن است که دانشجو

 ...(با)

 

 ...باید بتوانداهداف رفتاری: دانشجو در پایان 

 

 مدرسین

 

1 

آشنایی با فضای 

فیزیکی بخش و 

 تجهیزات

 

 دستگاه، قسمت های مختلف بخش

وسایل ی موجود در بخش، ها

تشخیصی و درمانی و نحوه استفاده 

مختلف های از آنان در موقعیت 

 آشنا گردد.

  حیطه شناختی(تشریح نماید و کاربرد آن ها را بخش مختلف قسمت های( .  
  -مضانیپور ر

 دل زنده
  وی توضیح دهد )حیطه شناختی(.  فضای فیزیکی بخش را به بیمار و خانواده 

  حرکتی( -روانیحیطه برای تهیه داروی بیمار به درستی استفاده کند )استوک دارویی از . 

  حرکتی( -روانیحیطه به درستی استفاده کند )یخچال دارویی از. 

  (. حرکتی -روانی)حیطه استفاده کند متناسب با نیاز به درستی دستگاه ها و وسایل موجود در بخش از 
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برقراری ارتباط درمانی 

مناسب با کودک و 

 وی خانواده

بتواند ارتباط درمانی مناسب با 

با و کودک مطابق کودک  خانواده

  برقرار نماید.وی سن 

 شناختی(.  دوره سنی کودک را تشخیص دهد )حیطه  

 -پور رمضانی

 دل زنده

  حیطه شناختی(. تبیین نماید )با هر دوره کودکی را مناسب نحوه ارتباط 

 حیطه شناختی( در زمان ارتباط با کودک نکات ارتباطی را رعایت نماید(. 

 )به برقراری ارتباط درمانی مناسب با کودک و خانواده وی عالقه مند شود )حیطه عاطفی . 

 حیطه عاطفی( ارتباط درمانی مناسب با خانواده کودک برقرار کند( . 
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آماده سازی کودک 

 برای انجام پروسیجرها

 

اصول انتقال کودک به اتاق انجام 

آشنا وی پروسیجر و آماده سازی 

  گردد.

 درمان فرا خواند )حیطه عاطفی(را با احترام به اتاق  وی کودک و خانواده.  

 -رمضانی پور

 دل زنده

 حرکتی(.  -کودک را با رعایت اصول ایمنی به اتاق درمان انتقال دهد )حیطه روانی 

 حرکتی(. -انجام پروسیجر قرار دهد )حیطه روانی کودک را به صورت صحیح روی تخت 

 حیطه عاطفی(.   انجام دهد وی اقدامات آماده سازی روانی کودک را متناسب با سن( 

  حرکتی(.  -)حیطه روانی انجام دهدبه درستی اقدامات آماده سازی فیزیکی کودک را 
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انجام اقدامات درمانی، 

تشخیصی و غیر 

 درمانی مورد نیاز

نحوه صحیح و اصول انجام اقدامات 

درمانی، تشخیصی و غیر درمانی 

مورد نیاز کودک در شرایط مختلف 

 پور رمضانی حرکتی(. -)حیطه روانیانجام دهد ک را با انتخاب وسیله مناسب و متناسب با سن وی عالئم حیاتی کود- 

 حرکتی(.  -)حیطه روانی دارو درمانی و سرم درمانی کودک را به صورت صحیح و به موقع انجام دهد  دل زنده

  حرکتی(.  -طه روانیصورت صحیح انجام دهد )حیاندازه گیری قد، وزن و دور سر کودک را به 

  حرکتی(.  -یت اصول صحیح انجام دهد )حیطه روانیبا رعابه طور مستقل و را الزم پروسیجر های 
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 حرکتی(.  -)حیطه روانیثبت کند رشد و تکامل کودک را به درستی   آشنا گردد. کودک

  شناختی( )حیطه معرفی نمایدوی بازی متناسب با سن کودک را تشخیص داده و به کودک و خانواده. 
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رعایت اصول کنترل 

 عفونت

اصول کنترل عفونت در زمان 

انجام و در هنگام  حضور در بخش

صورت  درآشنا شود و هر پروسیجر 

  آلوده شدن اقدام مورد نیاز را بداند.

 حرکتی(.  -)حیطه روانی اصول کنترل عفونت جهت انجام هر پروسیجر را به صورت اختصاصی انجام دهد  

 -مضانیپور ر

 دل زنده

 حرکتی(.  -)حیطه روانی )هندراب/هندواش( انجام دهد رعایت بهداشت دست را با توجه به نوع مورد نیاز 

 (. شناختی)حیطه  آموزش دهدوی  رعایت بهداشت عمومی را به کودک متناسب با سن 

 حیطه شناختی(.  رعایت بهداشت عمومی را به همراه کودک آموزش دهد( 

 حیطه شناختی(.  آموزش دهد وی را به کودک و همراه اصول تفکیک زباله( 
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پرونده خوانی و 

 استخراج موارد مهم

روش پرونده خوانی، تشخیص 

اوراق پرونده و اختصارات 

تخصصی در پرونده بیمار آشنا 

 گردد.

  انیپور رمض را تشخیص دهد )حیطه شناختی(.  و کاربرد آنبیمار اوراق پرونده- 

 )حیطه شناختی(. تشریح و تحلیل نمایید دستورات پزشک را   دل زنده

 حیطه شناختی(.  معنی اختصارات تخصصی رایج در پرونده را تشخیص دهد( 

 حیطه شناختی(.  آزمایشات بیمار را بررسی کرده و مقادیر غیر طبیعی را تشخیص دهد( 
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 مراقبت خانواده محور

 

راقبت خانواده محور، دادن اصول م

آموزش ها و توانمند سازی خانواده 

جهت همکاری در درمان و مراقبت 

 از کودک آشنا گردد.

  را شرح دهد )حیطه شناختی(.   آموزش های مورد نیاز بیماری های رایج  

 

 -پور رمضانی

 دل زنده

 حیطه  را شناسایی کندوی از ترخیص  در حین بستری و پسدر ارتباط با مراقبت از کودک یازهای آموزشی ن(

 (. شناختی

 حرکتی(. -)حیطه روانیکند از آرشیو بخش استخراج  پمفلت آموزشی مناسب با بیماری کودک را  

 حیطه شناختی(.  موارد آموزشی مورد نیاز را متناسب با سطح درک مادر و کودک آموزش دهد( 

  حیطه شناختی(. کودک توضیح دهد مادر به پمفلت آموزشی را استفاده از نحوه( 
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ثبت موارد الزم در 

 پرونده

 

 
نحوه صحیح و محل صحیح ثبت 

 موارد الزم در پرونده آشنا گردد.

 رد استفاده از آنان را تشخیص دهد )حیطه شناختی(. اوراق پرونده و موا  

 

 -پور رمضانی

 دل زنده

 حرکتی(.  -انجام دهد )حیطه روانیزارش نویسی و محل ثبت هر مورد را به صورت جداگانه اصول گ 

  حرکتی(.  -اجرا کند )حیطه روانیبه درستی اصول تصحیح موارد اشتباه ثبت شده در پرونده را 

 حیطه عاطفی( به باال نویسی مشخصات بیمار در اوراق پرونده توجه نماید(. 

 حرکتی(.  -در محل صحیح الصاق نماید )حیطه روانیدرستی را به می شوند پرونده اضافه به ه اوراقی ک 

  حرکتی(.  -)حیطه روانی به درستی پر نمایدبرگه ارزیابی اولیه بیمار را 

 حرکتی(.  -)حیطه روانی به درستی پر نمایده آموزش ترخیص بیمار را برگ 
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