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 مقدمه:

در این درس با استفاده از مهارت های تفکر انتقادی براساس فرآیند پرستاری و مراقبت خانواده محور، نحوه 

آموزش داده می شود.همچنین ر نوزادان و کودکان شایع د اسب جهت رفع مشکالت سالمتیارائه مداخالت من

بر آموزش و نوتوانی خانواده و کودک تاکید می گردد. این درس بر دو بخش نوزادان و کودکان بیمار اختصاص 

ت م و مراقبستم های مختلف بدن بر اختالف عالئبه سیکر است در تدریس اختالالت مربوط دارد.شایان ذ

 رگساالن تاکید می شود.ها در کودکان و بز

 

 
 

 ریکارشناسی /پرستا مقطع و رشته تحصیلی:    پرستاری  گروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب)س( الرستان دانشکده :

 واحد 3 :  تعداد واحد  پرستاری کودک بیمار   :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

ساعت  شنبه هاشنبه ها ویکروز و ساعت برگزاری کالس:   پرستاری کودک سالم پیش نیاز:

 41الی  41

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

 

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول برنامه :  

 سرکارخانم فرامرزیان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکارخانم فرامرزیان تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 -ایمنی -درمانی های روش و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیم -1

 ای روده دفع به مربوط روشهای و تغذیه های مختلف روش

  شدن بستری جهت کودک آمادگی/ بستری کودک از پرستاری مراقبت/ محور خانواده مراقبت 

 و دیررس نارس، نوزاد مشخصات ، مروری براهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر( -2

 الزم های مراقبت

 ( نکروزان انتروکولیت– پرخطر)سپسیس نوزادان مشکالت بررسی -3

 گاالکتوزمی( -مادرزادی هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیک مشکالت بررسی -4

 آمفالوسل( -دیافراگمی فتق - ونای مری فیستول و آترزی- وکام لب گوارش)شکاف دستگاه های ناهنجاری

 – کریپتوکیدیسم - سپادیاس اپی -هیپوسپادیاس -تناسلی)هیدروسل -ادراری دستگاه های ناهنجاری -7

 (کستروفی مثانها

 ( میکروسفالی– آنسفالوسل-روسفالهید - میلومننگوسل-بیفیدا عصبی)اسپاینا سیستم های ناهنجاری -8

 (هیپ دیسپالزی – پاچماقی) عضالنی اسکلتی سیستم اختالالت -9

 الکترولیت و آب اختالالت-11

 (-G6PD هموفیلی -تاالسمی (خون اختالالت -19

 (خارجی آسپیراسیون جسم -پنومونی -کروپ سندروم -آسم -کیستیک فیبروز)تنفسی اختالالت -12

 اختالالت قلبی  -13

،  Hirshprong ، Imperforated Anus آنورکتال ، های گوارشی)ناهنجاری سیستم اختالالت -14

 HPS)سیلیاک ،  ، انواژیناسیون

 (تب از ناشی تشنج -مغزی فلج-نوزادان و کودکان در تشنج)عصبی سیستم اختالالت -11

 (گلومرونفریت -حالب به مثانه فالکسیر -نفروتیک سندروم -ویلمز تومور (UTI- کلیوی اختالالت -17

نابینایی با تاکید بر -ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون سندرم) حسی و شناختی اختالالت -18

 (کودکان از مراقبت و توانبخشی پیشگیری و

 خانواده/ کودک انطباق به کمک و معلولیت -مزمن بیماری به مبتال کودک از محور خانواده مراقبت -22

 خاص با نیازهای کودک

 (ITP، الین شئون هنوخ -ویلسون)کودکی دوره شایع های بیماری -11

 و خانواده های مراقبت -کودک مرگ به مشرف خانواده -کودک العمل احتضار)عکس حال در کودک-21

 پرستاری( های مراقبت و احتضار درحال کودک

 

 

 

 

 

 

 



 هدف کلی 

 روش و تشخیص جهت آمادگی:اطفال مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیمآشنایی دانشجو با 

درمان و کاهش درد،آمادگی کودک از نظر جسمی،روانی ،حمایت بعد از روش و استفاده از بازی  های

و کنترل عفونت ، عوامل محیطی،اسباب بازی ها، محدودیت های محیطی،جابه  ایمنی در انجام روش،

 ای روده دفع به مربوط روشهای و تغذیه مختلف های روش، ودکجا کردن شیرخوارو ک

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اقدامات پرستاری برای آماده کردن کودک جهت پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.  -1

 شیوه های مورد استفاده برای پیشگیری از عفونت و حفظ ایمنی کودک را شرح دهد. -2

 . شرح دهدشیوه های تغذیه مناسب برای کودک را -3

 گاستروستومی و وریدی را شرح دهد.  ،روش های تغذیه از طریق گاواژ-4

 شیوه های انجام تنقیه و مراقبت از استومی را در کودکان شرح دهد. -1 

 ع روش های جابه جا کردن کودک را نام ببرد.انوا-1

 انواع محدودیت های محیطی را نام ببرد.-7

 

 هدف کلی 

 نوزاد مشخصات ، مروری براهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(آشنایی دانشجو با 

 الزم های مراقبت و دیررس نارس،

 

  اهداف اختصاصی 

 بتواندنشجو  در پایان دوره باید دا

 .نام ببردرا  دیررس -نارس نوزاد مشخصات.1

. تدابیر پرستاری در نوزاد پرخطر را توضیح دهد.2  

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

. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزاد پرخطر استفاده کند.4  

. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای حمایت از والدین دارای نوزاد پرخطر  استفاده کند. 1  

 

 هدف کلی 

  (نکروزان انتروکولیت– پرخطر)سپسیس نوزادان مشکالت بررسیآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رح دهد. را ش سپسیسمبتال به نوزاد . پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از 1



را  زانانتروکولیت نکرو مبتال بهنوزاد پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از  2

 شرح دهد. 

 استفاده کند. نوزادان پرخطر ای مراقبت از از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی بر. 3

 

 هدف کلی 

 -مادرزادی هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیک مشکالت بررسیبا آشنایی دانشجو با 

 گاالکتوزمی(

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتال به فنیل کتونوری را شرح 1

 دهد. 

را توضیح  گاالکتوزومیپاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتال به . 2

 دهد. 

اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتال به هیپوتیروئیدیسم . پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، 3

 مادرزادی را شرح دهد.

 .. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران دچار مشکالت متابولیک استفاده کند4
 

 

 هدف کلی 

 - ونای مری فیستول و آترزی- وکام لب گوارش)شکاف دستگاه های ناهنجاریآشنایی دانشجو با 

 آمفالوسل( -دیافراگمی فتق

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

تق فنوزاد مبتال به تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از روش های تشخیصی ،. پاتوفیزیولوژی، عالئم، 1

 دیافراگمی را توضیح دهد.

مفالوسل ا نوزاد مبتال بهتدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از تشخیصی ،روش های پاتوفیزیولوژی، عالئم، . 2

 را توضیح دهد. 

نوزاد ز امراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل و تدابیر درمانی روش های تشخیصی ،پاتوفیزیولوژی، عالئم، . 3

 شکاف لب و کام را توضیح دهد.مبتال به 

وزاد نمراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل از و تدابیر درمانی تشخیصی ، روش هایپاتوفیزیولوژی، عالئم، . 4

 آترزی مری را توضیح دهد.مبتال به 

. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزادان دچار اختالالت مادرزادی دستگاه گوارشی 1

 .استفاده کند



 

 

 

 هدف کلی 

 

 ، Hirshprong آنورکتال ، های گوارشی)ناهنجاری سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با 

Imperforated Anus  ،سیلیاکژریفالکس گاستروازوفا ،ونسیاانواژین،، (HPS 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به هیرشیپرونگ را شرح دهد. 1

 پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به ریفالکس معده به مری را شرح دهد. .2

 . پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به در هم رفتگی روده را شرح دهد.3

 ک پیلور را شرح دهد.. پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به تنگی هیپرتروفی4

 . پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به بیماری سلیاک را شرح دهد.1

 پاتوفیزیولوژی انواع ناهنجاریهای مقعد و راست روده، عالئم، درمان و تدابیر پرستاری آن را شرح دهد. . 1
 

 

 هدف کلی 

-دروسفالهی - میلومننگوسل-بیفیدا عصبی)اسپاینا سیستم های ناهنجاریبا آشنایی دانشجو 

 ( میکروسفالی– آنسفالوسل

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . پاتوفیزیولوژی، عالئم و تدابیر پرستاری در نوزاد مبتال به آنسفالوسل را توضیح دهد.1

 . پاتوفیزیولوژی، عالئم و تدابیر پرستاری در نوزادان مبتال به میکروسفالی را بیان کند. 2

عد و اقدامات پرستاری قبل و ب ودرمانی . هیدروسفالی را تعریف کرده، پاتوفیزیولوژی، عالئم، روشهای تشخیصی3

 از عمل را توضیح دهد. 

 ضیح دهد. . اسپاینا بیفیدا را تعریف کرده و انواع آن را تو4

تدابیر پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی را و درمان های الزم . مننگوسل و مننگومیلوسل را تعریف کرده و 1

 توضیح دهد. 

 
 

 هدف کلی 

 ، اسهال و استفراغ الکترولیت و آب اختالالتآشنایی دانشجو با 



 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

ری و اقدامات پرستا یدرمان تدابیرد و اتیولوژی، تظاهرات بالینی، الکترولیتهای مهم بدن را شرح ده .اختالالت1

 د.  رباره اختالالت تعادل آب و الکترولیت ها را شرح دهد

 را شرح دهند.  وریدی. روشهای جلوگیری از بروز عوارض درمان 2

 د. و درمانی آن باش روش های مراقبتی و شناسایی عالیم. اختالالت اسید و باز را توضیح داده و قادر به 3

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

 . شوک و پاتوفیزیولوژی مربوط به آن، عالئم و روش های درمان آن را توضیح دهند. 1

 با شوک همراه باشد را توضیح دهند.است  . صدمه  قسمتهای مختلف بدن که ممکن1

 

 هدف کلی 

 ( ,G6PDهموفیلی  -خون)تاالسمی اختالالتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. تاریخچه سالمتی و نحوه معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالل سیستم خونساز را بیان کند. 1  

نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی تاالسمی را شرح دهد.. عالئم و 3  

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی هموفیلی را شرح دهد.4  

 را شرح دهد. G6PD. عالئم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی 1

ستاری برای مبتالیان به اختالالت خونی تدوین کند. آموزشی بر اساس فرایند پر-. برنامه مراقبتی1  
 

 هدف کلی 

زادی )سیانوتیک و غیر سیانوتیک بیماری های مادر) کودکان در قلبی اختالالت آشنایی دانشجو با

 (،نارسایی احتقانی قلب ،هیپوکسمی،سندرم کاوازاکی(

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. آناتومی و فیزیولوژی 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 بیماریهای مادرزادی قلبی،  پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری مربوط به آن را شرح دهد.3  

. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد. 4   

 .. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد1
 
 

 هدف کلی 



آسپیراسیون  -پنومونی -کروپ سندروم -آسم -کیستیک تنفسی)فیبروز اختالالتآشنایی دانشجو با 

 (جسم خارجی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهای پیشگیری اری تنفسی فوقانی را بر حسب علت . عفونتهای مج1

 کننده با یکدیگر مقایسه کند.

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

  .. انواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهای الزم در انسداد راه هوایی را توضیح دهد3

 . پاتولوژی،عالئم، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به فیبروز کیستیک را شرح دهد.4

 وژی،عالئم، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به آسم را شرح دهد.. پاتول1

 ریوی در کودکان را شرح دهد.  -.  احیاء قلبی1
 

 
 

 هدف کلی 

 هیپ( دیسپالزی – )پاچماقی عضالنی اسکلتی سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 پای چماقی را شرح دهد.  در کودک مبتال به ودرمانی پاتوفیزیولوژی, عالئم و تدابیر پرستاری. 1

مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتال به دررفتگی مفصل هیپ را  و مان های رایجر. پاتوفیزیولوژی، عالئم و د2

 شرح دهد. 

 یعضالن-سیستم اسکلتی  . از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزادان دچار اختالالت 3

 استفاده کند. 

 

 هدف کلی 

 از ناشی تشنج -مغزی فلج-نوزادان و کودکان در عصبی)تشنج سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با 

 تب(

 

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

. چگونگی بررسی و معاینات بیماران با اختالالت سیستم عصبی بر اساس محل درگیری توصیف نماید. 1  

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتال به صرع را بحث کند.2  

به تشنج ناشی از تب را بحث کند. . عالئم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتال3  



 .. عالئم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتال به فلج مغزی را بحث کند4
 

 هدف کلی 

 سپادیاس اپی -هیپوسپادیاس -تناسلی)هیدروسل -ادراری دستگاه های ناهنجاریآشنایی دانشجو با 

 کستروفی مثانه(ا – کریپتوکیدیسم -

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. اکستروفی مثانه را شرح داده، عالئم، پاتوفیزیولوژی، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 1

 جراحی از نوزاد را توضیح دهد.

و  مبتال به هیپوسپادیاس . پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری از نوزاد2

 اپیسپادیاس را شرح دهد.

. انواع ابهام جنسی، پاتوفیزیولوژی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در ابهام جنسی نوزاد را شرح 3

 دهند. 

  ..  پاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در هیدروسل را شرح دهد4
 

 هدف کلی 

 -حالب به مثانه رفالکس -نفروتیک سندروم -ویلمز تومور (UTI-کلیوی  اختالالتآشنایی دانشجو با 

 گلومرونفریت(

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به عفونت سیستم ادراری را شرح دهد. 1

 . پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به ریفالکس مثانه به حالب را شرح دهد.  2

 . پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به تومور ویلمز را شرح دهد.3

 شرح دهد.. پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال به سندرم نفروتیک را 4

 . توضیح دهند. اقدامات و اصول مراقبت قبل و بعد از اعمال جراحی کلیه را بر حسب فرایند پرستاری 1
 

 

 هدف کلی 

نابینایی -ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون )سندرم حسی و شناختی اختالالت آشنایی دانشجو با

 کودکان( از مراقبت و توانبخشی با تاکید بر پیشگیری و

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 آن را توضیح دهد.  و تدابیر درمانی و پرستاری .عقب ماندگی ذهنی در کودکان و عالئم و اتیولوژی1

 . استراتژی های پیشگیری از بروز عقب ماندگی ذهنی را با توجه به سه سطح  پیشگیری در جامعه شرح دهد. 2

 پرستاری از کودک مبتال به اختالالت شناختی را لیست کند.. مراقبتهای 3

 کودک مبتال به سندرم داون را شرح دهد.و پرستاری از . عالئم، تظاهرات بالینی ، اتیولوژی  و تدابیر درمانی 4

ن اختالالت شنوایی و بینایی را بیا کودک مبتال بهو پرستاری از تدابیر درمانی  و . عالئم ونشانه ها، اتیولوژی1

 کند.
 

 

 هدف کلی 

 به کمک و معلولیت -مزمن بیماری به مبتال کودک از محور خانواده مراقبتآشنایی دانشجو با 

 خاص با نیازهای کودک خانواده/ کودک انطباق

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را شرح دهد.. روند مراقبت خانواده محور از 1  

. تاثیر بیماری مزمن یا ناتوانی در وضعیت کارکرد و سالمت روانی اجتماعی کودک توضیح دهد.2  

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

. سیستم های حمایتی در دسترس برای والدین و کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت را برشمرد. 4  

 .. اقدامات پرستاری برای کمک به تطابق بهتر خانواده با بیماری مزمن کودک را شرح دهد1

 

 هدف کلی 

محور از کودک طی بیماری و بستری شدن ،مراقبت  –محور، مراقبت خانواده  –مراقبت خانواده 

 پرستاری از کودک بستری،آمادگی کودک جهت بستری شدن 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . استرسورهای بستری شدن در بیمارستان و واکنش های کودکان را توضیح دهد.1

 ی در بیمارستان را شرح دهد.. استرسورها و واکنش های خانواده کودک بستر2

 . تدابیر پرستاری از کودک بستری در بیمارستان را بیان کند.3

 . آمادگی برای بستری شدن در بیمارستان را توضیح دهد.4

 درد در کودکان را شرح دهد. روش های تسکینو  دردبررسی انواع روش های . 1

 .کندت رشدی و تکاملی پاسخ کودک به درد را بیان . خصوصیا1

 

 

 



 

 

 هدف کلی 

 (ITPهنوخ شئون الین، ، کودکی)ویلسون دوره شایع های ریبیماآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد.  ویلسونلوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتال فیزیوپاتو.1

را  ینهنوخ شئون الپاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتال به .2

  شرح دهد

 .را شرح دهد ITPپاتوفیزیولوژی، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتال به .3

 
 

 هدف کلی 

 به مشرف کودک خانوادهو  کودک العمل عکسمروری بر احتضار) حال در کودکآشنایی دانشجو با 

 احتضار( درحال کودک و خانواده پرستاری از های مراقبت ،نکات ضروری وارائه مرگ

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

  به صورت سخنرانی ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 



 و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

 سرکارخانم فرامرزیاناساتیدمربوطه:  

 

  منابع اصلی درسی: 

 نگرتهران :نشر جامعه  (.2211)ویراست دهم . 1391 ،س ،سونیاندرسنامه پرستاری ونگ ، آرزومانیا

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2211 ،مبانی طب کودکان نلسون

 ، انتشارات اندیشه رفیع1391ودک بیمار ، دکتر ژیال میرالشاری،ک

  1391،دکتر کامران احمدی،3و2و1اطفال  guidelineکتاب 

Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and  

children.(2015).St.louis:Mosby. 
James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last 

ed.).philadelphia:W.B.saunders 
 نحوه ارزشیابی 

 نمره 1  شرکت فعال در پرسش و پاسخوحضور منظم در کالس تئوری . 1 

 5/9             آزمون میان ترم  .2

 5/9            امتحان پایان ترم  .3

 

 چند گزینه ای و بلند پاسخ خواهد بود. -کوتاه پاسخ -ترکیبی از سواالت صحیح و غلط :سواالت ارزشیابی 

 

 : مقررات 

 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی 

 د : نو به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نمای

 ه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس ب حضور فیزیکی (1

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (2

در ارتباط با موضوعات مورد  )، پوستر و...در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس  (3

 عملی (شرکت فعال داشته باشند. -بحث در کالس)تئوری

 کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم.شرکت در آزمون های داخل  (4

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  (5

 .مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 امتحان جبرانی وجود ندارد. (6



 

 :12حداقل نمره قبولی 

  .تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : مطابق مقررات آموزشی می باشد 

 

 

 بیمار کودک پرستاری درس زمانبندی جدول

تاریخ  

 ارائه

 موضوع جلسه

1.  
 اطفال مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیم 13/11/98

 

2.  
19/11/98 

محور از کودک طی بیماری و بستری شدن ،مراقبت پرستاری از کودک بستری،آمادگی  –محور، مراقبت خانواده  –مراقبت خانواده 

 )مجازی(کودک جهت بستری شدن 

  

3.  
 اطفال مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیم 22/11/98

 

4.  
 )مجازی(خاص با نیازهای کودک خانواده/ کودک انطباق به کمک و معلولیتو   مزمن بیماری به مبتال کودک از محور خانواده مراقبت 21/11/98

 

5.  
 مروری بر اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(  27/11/98

 

6.  
 )مجازی(احتضار حال در کودک 3/12/98

7.  
4/12/98 

 پرخطر نوزادان مشکالت بررسی

 

8.  
12/12/98 

 )مجازی(سالم  نوزادان متابولیک مشکالت بررسی

 

9.  
 گوارش دستگاه های ناهنجاری 17/12/98

 



11.  
11/1/99 

 تناسلی -ادراری دستگاه های ناهنجاری

 

11.  
 عصبی سیستم های ناهنجاری 17/1/99

 

12.  
  عضالنی اسکلتی سیستم اختالالت 23/1/99

 

13.  
 الکترولیت و آب اختالالت 24/1/99

 

14.  
 خون اختالالت 32/1/99

 

15.  
 امتحان میان ترم تا پایان جلسه یازدهم 31/1/99

16.  
 اختالالت تنفسی 1/2/99

17.  
  تنفسی اختالالت 7/2/99

 

18.  
 اختالالت قلبی 13/2/99

 

19.  
 اختالالت قلبی 14/2/99

21.  
 گوارش اختالالت دستگاه 22/2/99

 

21.  
 عصبی سیستم اختالالت 21/2/99

 



22.  
  کلیوی اختالالت 27/2/99

 

23.  
 حسی و شناختی اختالالت 28/2/99

 

24.  
 (ITP، الین شئون هنوخ -ویلسون)کودکی دوره شایع های بیماری 3/3/99

 

 

 

 
 

 

 


