
 
 

 

  

 
 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 6/ 24 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98شهریور ماه  تاریخ تدوین/بازنگری:

. 

   سالمت در دوره کودکی:  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو با مفهوم سالمتی در دوره کودکیهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند  

 .تحوالت بهداشتی در زمينه سالمت دوران کودکی را شرح دهد .1

 تحوالت بهداشتی شامل موارد زیر می باشد :  .2

 . تاریخچه سالمت دوران کودکی را بيان کند .3

 . ميزان مرگ و مير دوران کودکی را با بزرگسالی مقایسه کند  .4

 توضيح دهد.ميزان ابتالء به بيماری را در کودکان  .5

 . صدمات مربوط به دوران کودکی را ليست نماید .6
 .را بيان کند  2020برنامه های مراقبت بهداشتی بر اساس مردم سالم  .7

 

             پاسخسخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و روش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (سنجری مهناز ، شوقی مهناز. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، 3

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   :مدت زمان مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 دوم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 6/ 31 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98اریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه ت

. 

 پرستاری از کودکان :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو با پرستاری از کودکانهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 مراقب خانواده محور را شرح دهد . .1

 خانواده را شرح دهد .نقش پرستار کودکان در برقراری ارتباط سازنده با کودک و  .2

 نحوه برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده را بيان نماید. .3

 نقش فرهنگ و مذهب در امر مراقبت از کودک را بحث کند.   .4

 تاثير خانواده و اجتماع در پرستاری از کودکان را توصيف نماید  .5

             مجازیروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2



 . نشر جامعه نگر )1395 (مهناز. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی 3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 7/7/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 فرامرزیان سرکارخانم  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 مفاهيم رشد و تکامل :  عنوان درس :

 آشنایی با مفاهيم رشد و تکاملهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

  – پياژه  –اریکسون  –) فروید .تئوریهای مطرح شده در زمينه رشد و تکامل کودک را با یکدیگر مقایسه کند  .1

 کوهلبرگ (  

 مزایا و معایب تئوری های رشد و تکامل را بيان کند.   .2

 نحوه تکامل کودک را شرح دهد . .3

 . گری رشد و تکامل کودک را بحث کندروش  غربال .4

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 



 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) . 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 

 چهارم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 7/ 21 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 ارتقاء سالمت کودک شير خوار :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک  و شير خوارهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 رشد و تکامل بيولوژیکی شيرخوار را شرح دهد.  .1

 دهد.نيازهای عاطفی و روانی اجتماعی شير خوار را بر اساس مراحل رشد و تکامل تشخيص  .2

-موارد انحراف از وضعيت طبيعی را در شير خوار بر اساس مراحل رشد و تکامل شناسایی کند )اضطراب جدایی .3

 ندرم کودک لوس و انگشت مکيدن ..(  س

 موارد الزم جهت ارتقاء سالمت شير خوار را شرح دهد. .4

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 



 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 7/ 14 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 بازی و نقش آن بر تکامل کودک با نقش پرستار :  عنوان درس :

 آشنایی با بازی و نقش آن بر تکامل کودکهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 بازی و نقش مثبت آن را در دوره های مختلف کودکی بحث کند . .1

 کودک در بيمارستان تعيين کند .نقش بازی و تاثيرات آن را در هنگام بستری شدن  .2

 نوع بازی و اسباب بازی مناسب بر اساس سن عقلی کودک را تعيين کند . .3

 اهميت بازی را در رشد روانی کودک توضيح دهد . .4

 مشخصات درد در کودکان و نوزادان را با یکدیگر مقایسه کند.  .5

          مجازیروش آموزش :     



 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (مهناز. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی 3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 ششم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 8/ 12 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 فرامرزیان سرکارخانم  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 ارتقاء سالمت کودک نوپا :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو رفتار سالمت کودک نوپا و خانوادههدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :   .1

 رشد و تکامل بيولوژیکی کودک نوپا را شرح دهد.  .2

 مفاهيم مربوط به تکامل اجتماعی را بحث کند ) تکلم ، خلق و خو ، بازی .. (  .3

تطابق کودک با رشد و تکامل طبيعی و راههای مقابله با مسایل این دوران را بحث کند)تعليم توالت ، کج خلقی ،   .4

 منفی گرایی ...( 

 رتقاء سالمت کودک نوپا را شرح دهد)تغذیه ، خواب ، فعاليت ، بهداشت دهان ...( آموزش های الزم جهت ا .5



             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392نوزادان، . نلسون : بيماریهای 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 یشه رفيع (. انتشارات اند1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 هفتم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 7/ 28 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 مشکالت بهداشتی دوره شير خوارگی :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو مشکالت بهداشتی دوره شير خوارگیهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

اختالالت مربوط به تغذیه دوران شير خوارگی را با ذکر عالئم و راهکارهای تشخيص، درمان و مراقبت های  پرستاری   .1

 شرح دهد .

 راههای مقابله با آن را شرح دهد .مشکالت مربوط به درماتيت ناشی از پوشک و  .2

 سندرم مرگ ناگهانی شير خوار و آپنه دوران شير خوارگی را توضيح دهد.  .3



             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) . 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 7/ 28 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 مشکالت بهداشتی دوره شير خوارگی :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو مشکالت بهداشتی دوره شير خوارگیهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

اختالالت مربوط به تغذیه دوران شير خوارگی را با ذکر عالئم و راهکارهای تشخيص، درمان و مراقبت های  پرستاری   .4

 شرح دهد .

 مشکالت مربوط به درماتيت ناشی از پوشک و راههای مقابله با آن را شرح دهد . .5

 سندرم مرگ ناگهانی شير خوار و آپنه دوران شير خوارگی را توضيح دهد.  .6



             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری )  . پرستاری4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 8/ 19 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 ارتقاء سالمت کودک خردسال و خانواده :  عنوان درس :

 آشنایی با ارتقاء سالمت کودک خردسال و خانوادههدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 سالگی را تعریف کند.   3- 6رشد و تکامل    .1

 بازی ..( .مفاهيم مربوط به تکامل اجتماعی را بحث کند )زبان ، رفتار فردی و اجتماعی ،  .2



تطابق کودک با رشد و تکامل طبيعی و راههای مقابله را بحث کند )کودکستان ، پرخاشگری ، مشکالت گفتاری و   .3

)... 

 آموزش های الزم جهت ارتقا سالمت کودک خردسال را شرح دهد.)تغذیه ، خواب ، فعاليت ، بهداشت دهان ...( .4

             پاسخسخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و روش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (سنجری مهناز ، شوقی مهناز. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، 3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 دهم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 8/ 26 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 فرامرزیان سرکارخانم  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 مشکالت بهداشتی دوران نوپایی و قبل از مدرسه :  عنوان درس :

 آشنایی دانشجو با مشکالت بهداشتی دوران نوپایی و قبل از مدرسههدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  



 عالیم بيماری های عفونی در دوران نوپایی را با یکدیگر مقایسه کند.  .1

 مراقبت های پرستاری بيماری های عفونی در دوران نوپایی را شرح دهد.   .2

 سوء رفتار کودک را شرح دهد . .3

 تقسيم بندی سوء رفتار را ليست نماید . .4

 افراد در معرض سوء رفتار را بيان کند . .5

 منشور حقوق کودک را بيان کند.  .6

 آموزش های الزم را به کودک و خانواده بحث کند .7

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392نوزادان، . نلسون : بيماریهای 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 یشه رفيع (. انتشارات اند1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 دهم یازجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      الرستانپرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 3/9/98 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه و خانواده :  عنوان درس :



 آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه و خانوادههدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 رشد و تکامل کودک در سنين مدرسه را مشخص کند. .1

 تکامل اجتماعی کودک در سنين مدرسه را با سایر دوره ها مقایسه کند .   .2

 تطابق کودک با رشد و تکامل طبيعی و راههای مقابله با آن را در مفاهيم زیر شرح دهد: .3

 تجارب مدرسه  .4

 محدودیت .5

 انضباط  .6

 انطباق با استرس   .7

 آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه را شرح دهد. .8

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394. پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری ) 4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guidelineاب . کت5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 دوازدهم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 9/ 10 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:



 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 مشکالت دوران مدرسه :  عنوان درس :

 دانشجو با مشکالت دوران مدرسهآشنایی هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 عالئم بی اختياری مدفوع و ادرار و راه های مقابله با آن را شرح دهد.  .1

 در رابطه با علل ترس از مدرسه بحث نماید.  .2

 اختالالت روانی دوران مدرسه را توضيح دهد.  .3

 آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه را شرح دهد. .4

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 

   2015. مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسين فرشاد مقدم ،2

 . نشر جامعه نگر )1395 (. درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانيانس سونيا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز3

 (. انتشارات اندیشه رفيع 1394کودکان)کودک سالم( ، تاليف مریم رسولی ، ژیال ميرالشاری )  . پرستاری4

 1393اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guideline. کتاب 5

 
6.Nelson textbook of pediatrics  2016 

7.Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. louis :mosby 

 دقيقه  5   مدت زمان: مقدمه  •

 كلیات درس  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40مدت زمان :   

 دقيقه  10مدت زمان :   

 دقيقه   25مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 سيزدهم جلسه 
 

 کارشناسی /پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:       پرستاریگروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکده

 98/ 9/ 17 تاریخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 13-15 ساعت:                  شنبه ها    یک روز: واحد(  2) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  :  

 واحد عملی  5/0واحد تئوری ، 5/1 نوع واحد:
 

 48  تعداد دانشجویان  :



 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 98تاریخ تدوین/بازنگری: شهریور ماه 

. 

 سالگی( و خانواده  12-18ارتقاء سالمت نوجوان ) :  عنوان درس :

 سالگی( و خانواده 12-18آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت نوجوان ) هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو باید بتواند :  

 رشد و تکامل دوران نوجوانی را توضيح دهد. .1

 کند .ارتقاء نهایی سالمتی در دوران نوجوانی را تعریف  .2

 عوامل موثر بر ارتقاء سالمت دوره نوجوانی را ليست نماید.  .3

 در زمينه نگرانی های بهداشتی دوران نوجوانی بحث کند .  .4

 مشکالت بهداشتی این دوره را در زمينه های زیر را مشخص نماید : .5

 کلسترول باال  -فشار خون باال   -آکنه  -آزار جسمی   -خودکشی    -افسردگی -اعتياد  -تناسب جسمی .6

             سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ، کامپيوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نياز  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
 1392. نلسون : بيماریهای نوزادان، 
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