
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     هدانشکد

 11/11/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       روز:      پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 14مدت کلاس: 

 1044بهمن بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 -ایمنی -درمانی هاي روش و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی هاي روش با مرتبط کلی مفاهیم:  جلسهعنوان 

 اي روده دفع به مربوط روشهاي و تغذیه هاي مختلف روش

 اطفال مراقبتی هاي روش با مرتبط کلی آشنایی دانشجو با مفاهیم:   جلسههدف کلی 

  : اختصاصیاهداف 

 اقدامات پرستاري براي آماده کردن کودک جهت پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.  -1

 شیوه هاي مورد استفاده براي پیشگیري از عفونت و حفظ ایمنی کودک را شرح دهد. -2

 شیوه هاي تغذیه مناسب براي کودک را شرح دهد. -3

 روش هاي تغذیه از طریق گاواژ، گاستروستومی و وریدي را شرح دهد. -4

 شیوه هاي انجام تنقیه و مراقبت از استومی را در کودکان شرح دهد. -5 

 واع روش هاي جابه جا کردن کودک را نام ببرد.ان-6

 انواع محدودیت هاي محیطی را نام ببرد.-7
 ترکیبی       /     مجازی        /             حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 دقيقه    1  :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  54مدت زمان:    

  دقيقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوم جلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 11/11/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه        يک روز:     کودکان پرستاری بيماری هاینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شدن بستري جهت کودک آمادگی/ بستري کودک از پرستاري مراقبت/ محور خانواده مراقبتعنوان جلسه : 

 مختلف نیدر سن مارستانیشدن کودک در ب يبستر آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اختصاصی : اهداف 

 مشكلات کودک بیمار در طی بستري شدن را با حالت سلامت وي مقایسه کند. .1

 عكس العمل هاي بستري شدن کودک را شناسایی کند. .2

 پرستاري براي یك کودک در هنگام بستري شدن در بیمارستان را طراحی کند.فرآیند  .3

 فرآیند پرستاري براي یك کودک در هنگام ترخیص و مراقبت در منزل را طراحی کند. .4
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 کوییز عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر تهران :.)ویراست دهم(.  1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 

 
 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه   54مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 51/11/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       روز:      پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

و کمك به انطباق کودک / خانواده کودک  تیمزمن و معلول يماریمراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بعنوان جلسه : 

 خاص يازهایبا ن

 -مزمن بيماری به مبتلا کودك از محور خانواده آشنننايي دانشننجو با مراقبت:   جلسهههدف کلی 

 خاص نيازهایبا  کودك خانواده/ کودك انطباق به کمک و معلوليت

 اختصاصی : اهداف 

 . روند مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماري مزمن و معلولیت را شرح دهد.1

 . تاثیر بیماري مزمن یا ناتوانی در وضعیت کارکرد و سلامت روانی اجتماعی کودک توضیح دهد.2

 . اثر بیماري مزمن یا ناتوانی را در خانواده  کودک توضیح دهد.3

 . سیستم هاي حمایتی در دسترس براي والدین و کودک مبتلا به بیماري مزمن و معلولیت را برشمرد. 4

 . اقدامات پرستاري براي کمك به تطابق بهتر خانواده با بیماري مزمن کودک را شرح دهد.5
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331آرزومانیانس ،سونیا، درسنامه پرستاري ونگ ، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    



  دقيقه   11مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 50/11/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       يکروز:      پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

  بررسی و مشخصات نوزاد سالم و مراقبتهاي دوران نوزاديعنوان جلسه : 

 یدوران نوزاد یمشخصات نوزاد سالم و مراقبتهاو بررسي :   جلسههدف کلی 
 اختصاصی : اهداف 

 مشخصات نوزاد سالم را بیان نماید. .1

 روش هاي مختلف بررسی نوزاد سالم را شرح دهد. .2

 مراقبت هاي دوران نوزادي را ذکر نماید .3
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 14/11/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       روز:      پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :



 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 14مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت و دیررس نارس، نوزاد مشخصات اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(، مروري برعنوان جلسه : 

 لازم هاي

 اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(، مروري برآشننننایی دانشنننجو با :   جلسهههدف کلی 

 لازم هاي مراقبت دیررس و نارس، نوزاد مشخصات

 اختصاصی : اهداف 

 را نام ببرد. دیررس -نارس نوزاد مشخصات.1

 . تدابیر پرستاري در نوزاد پرخطر را توضیح دهد.2

 . راهكارهاي تسهیل کننده ارتباطات والدین و شیرخواران را شرح دهد.3

 . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزاد پرخطر استفاده کند.4

 . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي حمایت از والدین داراي نوزاد پرخطر  استفاده کند. 5
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه   11مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                :                                                   گروه آموزشی:                         هدانشکد

 41/15/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       روز:      پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ( نكروزان انتروکولیت– پرخطر)سپسیس نوزادان مشكلات بررسیعنوان جلسه : 



 

  (نكروزان انتروکولیت– پرخطر)سپسیس نوزادان مشكلات بررسیآشنایی دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 

 اختصاصی : اهداف 

. پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از نوزاد مبتلا به سپسیس را شرح 1

 دهد. 

پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از نوزاد مبتلا به انتروکولیت  2

 نكروزان را شرح دهد. 

 پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزادان پرخطر  استفاده کند.. از فرایند 3

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 آزمون: عنوان و نوع

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   11مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هفتمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 40/15/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه         يک روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 گالاکتوزمی( -مادرزادي هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیك مشكلات بررسیعنوان جلسه : 

 هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیك مشكلات بررسیآشنایی دانشجو با با :   جلسههدف کلی 

 گالاکتوزمی( -مادرزادي

 

 اختصاصی : اهداف 



. پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتلا به فنیل کتونوري 1

 را شرح دهد. 

. پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتلا به گالاکتوزومی 2

 را توضیح دهد. 

اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتلا به . پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، 3

 هیپوتیروئیدیسم مادرزادي را شرح دهد.

 . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از بیماران دچار مشكلات متابولیك استفاده کند4
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   هدانشکد

 10/15/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:          شنبه       روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01:  تعداد دانشجويان

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ( میكروسفالی– آنسفالوسل-هیدروسفال - میلومننگوسل-بیفیدا عصبی)اسپاینا سیستم هاي ناهنجاريعنوان جلسه : 

-بيفيدا عصبي)اسپاينا سيستم های ناهنجاریآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 ( ميکروسفالي– آنسفالوسل-هيدروسفال - ميلومننگوسل

 

 اختصاصی : اهداف 

 . پاتوفیزیولوژي، علائم و تدابیر پرستاري در نوزاد مبتلا به آنسفالوسل را توضیح دهد.1

 . پاتوفیزیولوژي، علائم و تدابیر پرستاري در نوزادان مبتلا به میكروسفالی را بیان کند. 2



. هیدروسفالی را تعریف کرده، پاتوفیزیولوژي، علائم، روشهاي تشخیصی ودرمانی و اقدامات پرستاري 3

 قبل و بعد از عمل را توضیح دهد. 

 وضیح دهد. . اسپاینا بیفیدا را تعریف کرده و انواع آن را ت4

. مننگوسل و مننگومیلوسل را تعریف کرده و درمان هاي لازم و تدابیر پرستاري قبل و بعد از عمل 5

 جراحی را توضیح دهد. 

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  04مدت زمان :  

 مدت زمان :   دقيقه

 دقيقه  04مدت زمان:    

  دقيقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 نهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:             :                                                   گروه آموزشی:                            هدانشکد

 51/15/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یاختلالات قلبعنوان جلسه : 

کودکان )بيماری های مادرزادی )سيانوتيک  در قلبي اختلالات آشنايي دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 کاوازاکي(و غير سيانوتيک (،نارسايي احتقاني قلب ،هيپوکسمي،سندرم 

 

 اختصاصی : اهداف 

 . آناتومی و فیزیولوژي قلب در طی دوران جنینی را شرح دهد. 1

 عروقی  بعد از تولد نوزاد را با دوره جنینی مقایسه کند.  -. تغییرات به وجود آمده در سیستم قلبی2



مربوط به آن را شرح .انواع بیماریهاي مادرزادي قلبی،  پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري 3

 دهد.

. پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب را توضیح 4 

 دهد. 

 . پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.5
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (نوشته شود.طرح دوره منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                  :                 هدانشکد

 55/15/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه    يک روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 سرکا رخانم فرامرزيان :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (ادامهی )اختلالات قلبعنوان جلسه : 

)بيماری های مادرزادی )سيانوتيک کودکان  در قلبي اختلالات آشنايي دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 و غير سيانوتيک (،نارسايي احتقاني قلب ،هيپوکسمي،سندرم کاوازاکي(

 

 اختصاصی : اهداف 

 . آناتومی و فیزیولوژي قلب در طی دوران جنینی را شرح دهد. 1

 عروقی  بعد از تولد نوزاد را با دوره جنینی مقایسه کند.  -. تغییرات به وجود آمده در سیستم قلبی2

.انواع بیماریهاي مادرزادي قلبی،  پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري مربوط به آن را شرح 3

 دهد.



ح به نارسایی احتقانی قلب را توضی . پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا4 

 دهد. 

 . پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.5
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 يازدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                     :                                                   گروه آموزشی:                    هدانشکد

 10/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   يک روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (یپنومون -)آسمیاختلالات تنفس عنوان جلسه : 

 :   جلسههدف کلی 

 (پنومونی-تنفسی)آسم اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

 اختصاصی : اهداف 

بر حسب علت بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهاي  . عفونتهاي مجاري تنفسی فوقانی را1

 پیشگیري کننده با یكدیگر مقایسه کند.

 . انواع، علائم، نشانه ها، درمان و مراقبت از بیمار مبتلا به پنومونی را شرح دهد. 2

 . پاتولوژي،علائم، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به آسم را شرح دهد.3
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  



 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوازدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                    :                                                   گروه آموزشی:                     هدانشکد

 54/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ادامه- (-کروپ سندروم -کیستیك فیبروز)تنفسی اختلالاتعنوان جلسه : 

 

 :   جلسههدف کلی 

 ( کروپ سندروم -کیستیك تنفسی)فیبروز اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

 اختصاصی : اهداف 

. عفونتهاي مجاري تنفسی فوقانی را بر حسب علت بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهاي 1

 پیشگیري کننده با یكدیگر مقایسه کند.

 . انواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهاي لازم در انسداد راه هوایی را توضیح دهد. 2

 رستاري از کودک مبتلا به فیبروز کیستیك را شرح دهد.. پاتولوژي،علائم، درمان و اقدامات پ3

 ریوي در کودکان را شرح دهد.  -.  احیاء قلبی4
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              



 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سيزدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 51/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   يک روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سپادياس اپي -هيپوسپادياس -تناسلي)هيدروسل -ادراری دستگاه های ناهنجاریعنوان جلسه : 

 اکستروفي مثانه( – کريپتوکيديسم -

 

 -تناسلي)هيدروسل -ادراری دستگاه های آشنايي دانشجو با ناهنجاری:   جلسههدف کلی 

 اکستروفي مثانه( – کريپتوکيديسم - سپادياس اپي -هيپوسپادياس

 

 اختصاصی : اهداف 

را شرح داده، علائم، پاتوفیزیولوژي، اقدامات درمانی و مراقبتهاي پرستاري قبل و . اکستروفی مثانه 1

 بعد از جراحی از نوزاد را توضیح دهد.

. پاتوفیزیولوژي، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به 2

 هیپوسپادیاس و اپیسپادیاس را شرح دهد.

پاتوفیزیولوژي، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري در ابهام جنسی نوزاد . انواع ابهام جنسی، 3

 را شرح دهند. 

  .  پاتوفیزیولوژي، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري در هیدروسل را شرح دهد.4



 
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331آرزومانیانس ،سونیا، درسنامه پرستاري ونگ ، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 چهاردمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 51/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 - ونای مری فيستول و آترزی- وکام لب گوارش)شکاف دستگاه های ناهنجاریعنوان جلسه : 

 آمفالوسل( -ديافراگمي فتق

 
 

 و آترزی- وکام لب گوارش)شکاف دستگاه های ناهنجاریآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 آمفالوسل( -ديافراگمي فتق - ونای مری فيستول

 

 اختصاصی : اهداف 

. پاتوفیزیولوژي، علائم، روش هاي تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به 1

 فتق دیافراگمی را توضیح دهد.

. پاتوفیزیولوژي، علائم، روش هاي تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به 2

 امفالوسل را توضیح دهد. 



پاتوفیزیولوژي، علائم، روش هاي تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل . 3

 از نوزاد مبتلا به شكاف لب و کام را توضیح دهد.

. پاتوفیزیولوژي، علائم، روش هاي تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل 4

 را توضیح دهد. از نوزاد مبتلا به آترزي مري

. از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزادان دچار اختلالات مادرزادي دستگاه گوارشی 5

 استفاده کند.

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 51/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اسهال و استفراغ،  الکتروليت و آب اختلالاتعنوان جلسه : 

 

 :   جلسههدف کلی 

 ، اسهال و استفراغ الكترولیت و آب اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 



.اختلالات الكترولیتهاي مهم بدن را شرح دهد و اتیولوژي، تظاهرات بالینی، تدابیر 1اختصاصی : اهداف 

 درمانی و اقدامات پرستاري درباره اختلالات تعادل آب و الكترولیت ها را شرح دهد.  

 . روشهاي جلوگیري از بروز عوارض درمان وریدي را شرح دهند. 2

 در به شناسایی علایم و روش هاي مراقبتی و درمانی آن باشد. . اختلالات اسید و باز را توضیح داده و قا3

 . اختلالات دستگاه گوارش را که منجر به بروز عدم تعادل مایعات و الكترولیتها می شود، توضیح دهد.4

 . شوک و پاتوفیزیولوژي مربوط به آن، علائم و روش هاي درمان آن را توضیح دهند. 5

 ه ممكن است با شوک همراه باشد را توضیح دهند.. صدمه  قسمتهاي مختلف بدن ک6
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:    :                                               هدانشکد

 50/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه    يک روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ( ,G6PDهموفيلي  -خون)تالاسمي اختلالاتعنوان جلسه : 

 

 ( ,G6PDهموفيلي  -خون)تالاسمي اختلالاتآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 
 



 اختصاصی : اهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . تاریخچه سلامتی و نحوه معاینات فیزیكی بیماران مبتلا به اختلال سیستم خونساز را بیان کند. 1

 . علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی تالاسمی را شرح دهد.3

 اي تشخیصی و درمانی هموفیلی را شرح دهد.. علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش ه4

 را شرح دهد. G6PD. علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی 5

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاري براي مبتلایان به اختلالات خونی تدوین کند. -. برنامه مراقبتی6
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، درسنامه 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هفدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 40/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي  : 

 11-11 ساعت:   شنبه    يکروز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هيپ( ديسپلازی – )پاچماقي عضلاني اسکلتي سيستم اختلالاتعنوان جلسه : 

 

 ديسپلازی – )پاچماقي عضلاني اسکلتي سيستم اختلالاتآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 هيپ(

 



 

 اختصاصی : اهداف 

 . پاتوفیزیولوژي, علائم و تدابیر پرستاري ودرمانی در کودک مبتلا به پاي چماقی را شرح دهد. 1

. پاتوفیزیولوژي، علائم و درمان هاي رایج و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به دررفتگی مفصل 2

 هیپ را شرح دهد. 

-دان دچار اختلالات  سیستم اسكلتی . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزا3

 عضلانی استفاده کند. 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) درس :منبع 

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هيجدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:    :                                               هدانشکد

 14/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ، Hirshprong آنورکتال ، های گوارشي)ناهنجاری سيستم اختلالاتعنوان جلسه : 

Imperforated Anus سيلياك، ژ، انواژيناسيون، ريفلاکس گاستروازوفا،(HPS 

 

 :   جلسههدف کلی 



 ، Hirshprong آنورکتال ، هاي گوارشی)ناهنجاري سیستم آشنایی دانشجو با اختلالات

Imperforated Anus سیلیاک، ژ، انواژیناسیون، ریفلاکس گاستروازوفا،(HPS 
 اختصاصی : اهداف 

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به هیرشیپرونگ را شرح دهد. 1

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به ریفلاکس معده به مري را شرح دهد.2

 را شرح دهد.. پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به در هم رفتگی روده 3

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به تنگی هیپرتروفیك پیلور را شرح دهد.4

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به بیماري سلیاک را شرح دهد.5

 ان و تدابیر پرستاري آن را شرح دهد. . پاتوفیزیولوژي انواع ناهنجاریهاي مقعد و راست روده، علائم، درم6
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 نوزدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:   :                                                هدانشکد

 14/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 از ناشي تشنج -مغزی فلج-نوزادان و کودکان در عصبي)تشنج سيستم اختلالاتعنوان جلسه : 

 تب(

 



 :   جلسههدف کلی 

 تب( از ناشی تشنج -مغزي فلج-نوزادان و کودکان در عصبی)تشنج سیستم اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

 اختصاصی : اهداف 

 . چگونگی بررسی و معاینات بیماران با اختلالات سیستم عصبی بر اساس محل درگیري توصیف نماید. 1

 . علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به صرع را بحث کند.2

. علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب را 3

 بحث کند.

 .. علائم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به فلج مغزي را بحث کند4
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، درسنامه 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 بيستمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 11/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي  : 

 11-11 ساعت:   شنبه    يک روز:    پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 -حالب به مثانه رفلاکس -نفروتيک سندروم -ويلمز تومور (UTI-کليوی  اختلالاتعنوان جلسه : 

 گلومرونفريت(



 

 -نفروتيک سندروم -ويلمز تومور (UTI-کليوی  اختلالاتآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 گلومرونفريت( -حالب به مثانه رفلاکس
 اختصاصی : اهداف 

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به عفونت سیستم ادراري را شرح دهد. 1

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به ریفلاکس مثانه به حالب را شرح دهد.  2

 مبتلا به تومور ویلمز را شرح دهد.. پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک 3

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا به سندرم نفروتیك را شرح دهد.4

 . اقدامات و اصول مراقبت قبل و بعد از اعمال جراحی کلیه را بر حسب فرایند پرستاري توضیح دهند. 5

 ترکیبی       /       مجازی    /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 بيست يکمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 11/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041نيمسال دوم سال تحصيلي  : 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تدوين / بازنگری: تاريخ
 

نابينايي -ناشنوايي –عقب ماندگي ذهني  -داون )سندرم حسي و شناختي اختلالات :عنوان جلسه 

 کودکان( از مراقبت و توانبخشي با تاکيد بر پيشگيری و



 

عقب ماندگي ذهني  -داون )سندرم حسي و شناختي اختلالاتآشنايي دانشجو با :   جلسههدف کلی 

 کودکان( از مراقبت و توانبخشي نابينايي با تاکيد بر پيشگيری و-ناشنوايي –

 

 اختصاصی : اهداف 

 .عقب ماندگی ذهنی در کودکان و علائم و اتیولوژي و تدابیر درمانی و پرستاري  آن را توضیح دهد.1

. استراتژي هاي پیشگیري از بروز عقب ماندگی ذهنی را با توجه به سه سطح  پیشگیري در جامعه 2

 شرح دهد. 

 . مراقبتهاي پرستاري از کودک مبتلا به اختلالات شناختی را لیست کند.3

شرح  ا. علائم، تظاهرات بالینی ، اتیولوژي  و تدابیر درمانی و پرستاري از کودک مبتلا به سندرم داون ر4

 دهد.

. علائم ونشانه ها، اتیولوژي و تدابیر درمانی و پرستاري از کودک مبتلا به اختلالات شنوایی و بینایی را 5

 بیان کند.

 
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 بيست دومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 50/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:



 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (ITPکودکي)ويلسون ،هنوخ شئون لاين،  دوره شايع های ریبيماعنوان جلسه : 

 

 :   جلسههدف کلی 

 (ITPکودکی)ویلسون ،هنوخ شئون لاین،  دوره شایع هاي ريآشنایی دانشجو با بیما

 

 اختصاصی : اهداف 

 را شرح دهد.  ویلسون.پاتوفیزیولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودک مبتلا 1

وخ شئون هن.پاتوفیزیولوژي، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به 2

  را شرح دهد لاین

را شرح  ITP.پاتوفیزیولوژي، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتلا به 3

 دهد.
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (شود. طرح دوره نوشتهمنابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 بيست سومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 11/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041تحصيلي  : نيمسال دوم سال 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 



 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 لازم یدرمان و مراقبتها یدر نوزادان، راهها سي: جاندعنوان جلسه 
 

 لازم یدرمان و مراقبتها یدر نوزادان، راهها سيجاند بررسي:   جلسههدف کلی 
 
 

 اختصاصی : اهداف 

 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند:
 در نوزادان را بیان نماید. انواع جاندیس .1

 راههاي درمان جاندیس در نوزادان را توضیح دهد. .2

 مراقبت هاي لازم از نوزادان با زردي را شرح دهد. .3

 به خانواده در مورد مراقبت های لازم بعد از ترخيص آموزش دهد
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331آرزومانیانس ،سونیا، درسنامه پرستاري ونگ ، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 بيست چهارمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 41/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي  : نيمسال دوم 

 11-11 ساعت:   شنبه   روز:     پرستاری بيماری های کودکاننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينيان نسب مسئول درس: 1تعداد واحد:

 دکتر پروينيان نسب :مدرس دقيقه 04مدت کلاس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:



 

،نكات  مرگ به مشرف کودک و خانواده کودک العمل احتضار)مروري بر عكس حال در کودکعنوان جلسه : 

 احتضار( درحال کودک و خانواده پرستاري از هاي مراقبت ضروري وارائه

 

 کودککودک و خانواده  العمل احتضار)مروري بر عكس حال در آشنایی دانشجو با کودک:   جلسههدف کلی 

 احتضار( درحال کودک و خانواده پرستاري از هاي مراقبت ،نكات ضروري وارائه مرگ به مشرف

 

 اختصاصی : اهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اصول مراقبت تسكینی در کودکان در حال احتضار را شرح دهد.1

 دهد.. تدابیر پرستاري از خانواده و کودک مشرف به مرگ را توضیح 2

 . درک و واکنش کودکان نسبت به مرگ را در سنین مختلف تكاملی کودک توضیح دهد. 3

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 1331درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2113مبانی طب کودکان نلسون، 
 

 دقيقه    1مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  11مدت زمان :  

 دقيقه 1مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه   14مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


