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

ارائه مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات سلامتی شایع در نوزادان و کودکان آموزش داده می شود.همچنین 

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

دارد.شایان ذکر است در تدریس اختلالات مربوط به سیستم های مختلف بدن بر اختلاف علائم و مراقبت ها 

 در کودکان و بزرگسالان تاکید می شود.
 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 های مختلف روش -ایمنی -درمانی های روش و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیم -5

 ای روده دفع به مربوط روشهای و تغذیه

  شدن بستری جهت کودک آمادگی/ بستری کودک از پرستاری مراقبت/ محور خانواده مراقبت -2

 یازهایو کمک به انطباق کودک / خانواده کودک با ن تیمزمن و معلول یماریمراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به ب -3

 خاص

 بررسی و مشخصات نوزاد سالم و مراقبتهای دوران نوزادی  -2

 لازم های مراقبت و دیررس نارس، نوزاد مشخصات اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(، مروری بر  -1

 ( نکروزان انتروکولیت– پرخطر)سپسیس نوزادان مشکلات بررسی  -6

 گالاکتوزمی( -مادرزادی هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیک مشکلات بررسی -0

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

 اختلالات قلبی -0

  (آسپیراسیون جسم خارجی -پنومونی -کروپ سندروم -آسم -کیستیک فیبروز)تنفسی اختلالات  -57

 (اکستروفی مثانه – کریپتوکیدیسم - سپادیاس اپی -هیپوسپادیاس -تناسلی)هیدروسل -ادراری دستگاه های ناهنجاری -55

 آمفالوسل( -دیافراگمی فتق - ونای مری فیستول و آترزی- وکام لب گوارش)شکاف دستگاه های ناهنجاری -52

 الکترولیت و آب اختلالات -53

 (-G6PD هموفیلی -تالاسمی (خون اختلالات -52

 (هیپ دیسپلازی – پاچماقی) عضلانی اسکلتی سیستم اختلالات  -51

سیلیاک  ، ، انواژیناسیون Hirshprong ، Imperforated Anus آنورکتال ، های گوارشی)ناهنجاری سیستم اختلالات -56

 ،(HPS 

 (تب از ناشی تشنج -مغزی فلج-نوزادان و کودکان در تشنج)عصبی سیستم اختلالات -50

 (گلومرونفریت -حالب به مثانه ریفلاکس -نفروتیک سندروم -ویلمز تومور (UTI- کلیوی اختلالات -58

 از مراقبت و توانبخشی نابینایی با تاکید بر پیشگیری و-ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون سندرم) حسی و شناختی اختلالات -50

 کودک

 (ITP، لاین شئون هنوخ -ویلسون)کودکی دوره شایع های بیماری -27

 جاندیس در نوزادان و راهها ی درمان آن -25

 درحال کودک و خانواده های مراقبت -کودک مرگ به مشرف خانواده -کودک العمل احتضار)عکس حال در کودک-22

 پرستاری( های مراقبت و احتضار

 



 

 

 

 

 هدف کلی

درمان و  های روش و تشخیص جهت اطفال:آمادگی مراقبتی های روش با مرتبط کلی آشنایی دانشجو با مفاهیم

و  ایمنی کاهش درد،آمادگی کودک از نظر جسمی،روانی ،حمایت بعد از روش و استفاده از بازی در انجام روش،

 کنترل عفونت ، عوامل محیطی،اسباب بازی ها، محدودیت های محیطی،جابه جا کردن شیرخوارو کودک ،روش

 یا روده دفع به مربوط روشهای و تغذیه های مختلف

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اقدامات پرستاری برای آماده کردن کودک جهت پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.  -5

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

 شیوه های تغذیه مناسب برای کودک را شرح دهد. -3

 روش های تغذیه از طریق گاواژ، گاستروستومی و وریدی را شرح دهد. -2

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

 انواع روش های جابه جا کردن کودک را نام ببرد.-6

 ببرد.انواع محدودیت های محیطی را نام -0

 مختلف نیدر سن مارستانیشدن کودک در ب یهدف کلی: بستر

  اختصاصیاهداف 

 باید بتواند: دانشجو 

 مشکلات کودک بیمار در طی بستری شدن را با حالت سلامت وی مقایسه کند. .5

 عکس العمل های بستری شدن کودک را شناسایی کند. .2

 بیمارستان را طراحی کند.فرآیند پرستاری برای یک کودک در هنگام بستری شدن در  .3

 فرآیند پرستاری برای یک کودک در هنگام ترخیص و مراقبت در منزل را طراحی کند. .2

 

 و معلولیت -مزمن بیماری به مبتلا کودک از محور خانواده هدف کلی: آشنایی دانشجو با مراقبت

 خاص با نیازهای کودک خانواده/ کودک انطباق به کمک

 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو 

 . روند مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماری مزمن و معلولیت را شرح دهد.5

 . تاثیر بیماری مزمن یا ناتوانی در وضعیت کارکرد و سلامت 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 مبتلا به بیماری مزمن و معلولیت را برشمرد.  .2

 . اقدامات پرستاری برای کمک به تطابق بهتر خانواده با بیماری مزمن کودک را شرح دهد.1

 یدوران نوزاد یمشخصات نوزاد سالم و مراقبتهاو هدف کلی: بررسی 

 اهداف اختصاصی 

 بتواند دانشجو باید

 مشخصات نوزاد سالم را بیان نماید. .5

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

 مراقبت های دوران نوزادی را ذکر نماید .3

 اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر )با حمایت از مادر(، مروری برآشنایی دانشجو با هدف کلی: 

 لازم های مراقبت دیررس و نارس، نوزاد مشخصات

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 را نام ببرد. دیررس -نارس نوزاد مشخصات.5

 . تدابیر پرستاری در نوزاد پرخطر را توضیح دهد.2

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

 نوزاد پرخطر استفاده کند.. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از 2

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

 

 هدف کلی 

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

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از نوزاد مبتلا به سپسیس را شرح دهد. 5

پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از نوزاد مبتلا به انتروکولیت نکروزان را  2

 شرح دهد. 

 ای مراقبت از نوزادان پرخطر  استفاده کند.. از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی بر3

 

 هدف کلی 

 گالاکتوزمی( -مادرزادی هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  نوزادان متابولیک مشکلات بررسیآشنایی دانشجو با با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



. پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتلا به فنیل کتونوری را شرح 5

 دهد. 

. پاتوفیزیولوژی، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری از شیرخوار مبتلا به گالاکتوزومی را توضیح 2

 دهد. 

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

 مادرزادی را شرح دهد.

 . از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران دچار مشکلات متابولیک استفاده کند.2

 هدف کلی 

– آنسفالوسل-هیدروسفال - میلومننگوسل-بیفیدا عصبی)اسپاینا سیستم های ناهنجاریآشنایی دانشجو با 

 ( میکروسفالی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . پاتوفیزیولوژی، علائم و تدابیر پرستاری در نوزاد مبتلا به آنسفالوسل را توضیح دهد.5

 . پاتوفیزیولوژی، علائم و تدابیر پرستاری در نوزادان مبتلا به میکروسفالی را بیان کند. 2

. هیدروسفالی را تعریف کرده، پاتوفیزیولوژی، علائم، روشهای تشخیصی ودرمانی و اقدامات پرستاری قبل و بعد 3

 از عمل را توضیح دهد. 

 وضیح دهد. . اسپاینا بیفیدا را تعریف کرده و انواع آن را ت2

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

 توضیح دهد. 

 هدف کلی 

کودکان )بیماری های مادرزادی )سیانوتیک و غیر سیانوتیک (،نارسایی  در قلبی اختلالات آشنایی دانشجو با

 کاوازاکی(احتقانی قلب ،هیپوکسمی،سندرم 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . آناتومی و فیزیولوژی قلب در طی دوران جنینی را شرح دهد. 5

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

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

 . پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد. 2 

 . پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتلا به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.1
 
 

 هدف کلی 

 (آسپیراسیون جسم خارجی -پنومونی -کروپ سندروم -آسم -کیستیک تنفسی)فیبروز اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی را بر حسب علت بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهای پیشگیری 5

 کننده با یکدیگر مقایسه کند.

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

 . انواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهای لازم در انسداد راه هوایی را توضیح دهد. 3

 ز کیستیک را شرح دهد.. پاتولوژی،علائم، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به فیبرو2

 . پاتولوژی،علائم، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به آسم را شرح دهد.1

 ریوی در کودکان را شرح دهد.  -.  احیاء قلبی6
 

 هدف کلی 

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

 اکستروفی مثانه( – کریپتوکیدیسم

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. اکستروفی مثانه را شرح داده، علائم، پاتوفیزیولوژی، اقدامات درمانی و مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 5

 جراحی از نوزاد را توضیح دهد.

پرستاری از نوزاد مبتلا به هیپوسپادیاس و . پاتوفیزیولوژی، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های 2

 اپیسپادیاس را شرح دهد.

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

 دهند. 

  دهد..  پاتوفیزیولوژی، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری در هیدروسل را شرح 2
 

 

 هدف کلی 

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

 آمفالوسل(

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نوزاد مبتلا به فتق. پاتوفیزیولوژی، علائم، روش های تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از 5

 دیافراگمی را توضیح دهد.

. پاتوفیزیولوژی، علائم، روش های تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتلا به امفالوسل 2

 را توضیح دهد. 

وزاد ن . پاتوفیزیولوژی، علائم، روش های تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل از3

 مبتلا به شکاف لب و کام را توضیح دهد.



. پاتوفیزیولوژی، علائم، روش های تشخیصی ،تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل از نوزاد 2

 مبتلا به آترزی مری را توضیح دهد.

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

 کند.
 

 هدف کلی 

 ، اسهال و استفراغ الکترولیت و آب اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

.اختلالات الکترولیتهای مهم بدن را شرح دهد و اتیولوژی، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و اقدامات پرستاری 5

 درباره اختلالات تعادل آب و الکترولیت ها را شرح دهد.  

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

 در به شناسایی علایم و روش های 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 الکترولیتها می شود، توضیح دهد.2

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

 که ممکن است با شوک همراه باشد را توضیح دهند.. صدمه  قسمتهای مختلف بدن 6

 

 هدف کلی 

 ( ,G6PDهموفیلی  -خون)تالاسمی اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. تاریخچه سلامتی و نحوه معاینات فیزیکی بیماران مبتلا به اختلال سیستم خونساز را بیان کند. 5  

علائم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی تالاسمی را شرح دهد.. 3  

. علائم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی هموفیلی را شرح دهد.2  

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

رایند پرستاری برای مبتلایان به اختلالات خونی تدوین کند. آموزشی بر اساس ف-. برنامه مراقبتی6  
 

 
 

 هدف کلی 

 هیپ( دیسپلازی – )پاچماقی عضلانی اسکلتی سیستم اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 . پاتوفیزیولوژی, علائم و تدابیر پرستاری ودرمانی در کودک مبتلا به پای چماقی را شرح دهد. 5

. پاتوفیزیولوژی، علائم و درمان های رایج و مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتلا به دررفتگی مفصل هیپ را شرح 2

 دهد. 

ی استفاده عضلان-دان دچار اختلالات  سیستم اسکلتی . از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از نوزا3

 کند. 

 

 هدف کلی 

 

 Hirshprong ، Imperforated آنورکتال ، های گوارشی)ناهنجاری سیستم آشنایی دانشجو با اختلالات

Anus سیلیاک، ژ، انواژیناسیون، ریفلاکس گاستروازوفا،(HPS 

 

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 . پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به هیرشیپرونگ را شرح دهد. 5

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

 گی روده را شرح دهد.. پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به در هم رفت3

 . پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به تنگی هیپرتروفیک پیلور را شرح دهد.2

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

 ائم، درمان و تدابیر پرستاری آن را شرح دهد. . پاتوفیزیولوژی انواع ناهنجاریهای مقعد و راست روده، عل6
 

 

 هدف کلی 

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

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

. چگونگی بررسی و معاینات بیماران با اختلالات سیستم عصبی بر اساس محل درگیری توصیف نماید. 5  

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

ناشی از تب را بحث کند. . علائم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به تشنج3  

 .. علائم و نشانه ها و اتیولوژی وروش های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به فلج مغزی را بحث کند2
 

 هدف کلی 

 گلومرونفریت( -حالب به مثانه رفلاکس -نفروتیک سندروم -ویلمز تومور (UTI-کلیوی  اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 



 . پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به عفونت سیستم ادراری را شرح دهد. 5

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

 ز کودک مبتلا به تومور ویلمز را شرح دهد.. پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری ا3

 . پاتولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا به سندرم نفروتیک را شرح دهد.2

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

 

 هدف کلی 

نابینایی با تاکید بر -ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون )سندرم حسی و ناختیش اختلالاتآشنایی دانشجو با 

 کودکان( از مراقبت و توانبخشی پیشگیری و

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عقب ماندگی ذهنی در کودکان و علائم و اتیولوژی و تدابیر درمانی و پرستاری  آن را توضیح دهد.5

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

 . مراقبتهای پرستاری از کودک مبتلا به اختلالات شناختی را لیست کند.3

 هد.ا شرح د. علائم، تظاهرات بالینی ، اتیولوژی  و تدابیر درمانی و پرستاری از کودک مبتلا به سندرم داون ر2

 . علائم ونشانه ها، اتیولوژی و تدابیر درمانی و پرستاری از کودک مبتلا به اختلالات شنوایی و بینایی را بیان کند.1

 

 هدف کلی 

 (ITPکودکی)ویلسون ،هنوخ شئون لاین،  دوره شایع های ریآشنایی دانشجو با بیما

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد.  ویلسون.پاتوفیزیولوژی بررسی، درمان و اقدامات پرستاری از کودک مبتلا 5

را  اینهنوخ شئون ل.پاتوفیزیولوژی، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرستاری از نوزاد مبتلا به 2

  شرح دهد

 را شرح دهد. ITPاری از نوزاد مبتلا به .پاتوفیزیولوژی، علائم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت های پرست3

 

 لازم یدرمان و مراقبتها یدر نوزادان، راهها سیهدف کلی: جاند

 :اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند 
 انواع جاندیس در نوزادان را بیان نماید. .5

 راههای درمان جاندیس در نوزادان را توضیح دهد. .2

 شرح دهد.مراقبت های لازم از نوزادان با زردی را  .3

 به خانواده در مورد مراقبت های لازم بعد از ترخیص آموزش دهد .2



 هدف کلی 

،نکات  مرگ به مشرف کودک و خانواده کودک العمل احتضار)مروری بر عکس حال در آشنایی دانشجو با کودک

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

 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 . اصول مراقبت تسکینی در کودکان در حال احتضار را شرح دهد.5

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

    ترکیبیمجازی                                                  حضوری           

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور  

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: در 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ

های صفحات و  فصل

مشخص شده برای 

 مطالعه

 نشر جامعه نگر .)ویراست دهم(. تهران : 5308درسنامه پرستاری ونگ ، آرزومانیانس ،سونیا، 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسلاید و ...( علاوه بر کتاب

آن را  یلفا، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسلاید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
5 ...................................................................................................................................................................................................................  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



2 ...................................................................................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................................................................................  

2........................................................................................................................................................................................................ 

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود5

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

پاسخ دادن دانشجویانمهلت  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 
 

 

 

 

کوییز از مباحث 

 تدریس شده

متعاقبا اعلام 

 خواهد شد.
 متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 شماره
عنوان 
 تکلیف

 شرح تکلیف
مهلت پاسخ دادن 
 دانشجویان

مهلت فیدبک 
 دادن مدرس

هدف از ارائه 
 تکلیف

   متعاقبا اعلام خواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد تکلیف اول 

 

 

 تکلیف دوم 

 متعاقبا اعلام خواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد

  



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 5

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ..................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 جلسه خانم فرامرزیان( 57(آزمون میان ترم

 55 جلسه جناب آقای دکتر پروینیان( 52)آزمون پایان ترم

 5 و کوییز شرکت فعال در کلاس و حضور و غیاب

 
 

 : مقررات 

 

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

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نمایند : 

 حضور فیزیکی به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کلاس درس  (5

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

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

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

 شرکت در آزمون های داخل کلاس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (2

ده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای مراجعه به منابع معرفی ش (1

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید.

 امتحان جبرانی وجود ندارد. (6

 

   متعاقبا اعلام خواهد شد متعاقبا اعلام خواهد شد تکلیف سوم 



 

 مقررات 

 57حداقل نمره قبولی: .2

 تعداددفعات مجاز غیبت در کلاس : مطابق مقررات آموزشی می باشد.  .3

 

 پرستاری بیماری های کودکان  درس زمانبندی جدول

  

 
 تاریخ ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

 مراقبتی های روش با مرتبط کلی مفاهیم 51-53 56/55/5277  .5

 اطفال
 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

2.  50/55/5277 

 

51-53 

مراقبت خانواده محور، مراقبت خانواده 

 شدنمحور از کودک طی بیماری و بستری 

، مراقبت پرستاری از کودک بستری، 

 آمادگی کودک جهت بستری شدن

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

 به مبتلا کودک از محور خانواده مراقبت 51-53 23/55/5277  .3

 انطباق به کمک و معلولیت و مزمن بیماری

 خاص نیازهای با کودک خانواده / کودک

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

بررسی و مشخصات نوزاد سالم و  51-53 22/55/5277  .2

 مراقبتهای دوران نوزادی

 

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

مروری بر اهمیت مراقبت از نوزادان پرخطر  51-53 37/55/5277  .1

 )با حمایت از مادر( 

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان پرخطر نوزادان مشکلات بررسی 51-53 0/52/5277  .6

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان سالم  نوزادان متابولیک مشکلات بررسی 51-53 8/52/5277  .0

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان عصبی سیستم های ناهنجاری 51-53 52/52/5277  .8



 حضوری سرکارخانم فرامرزیان اختلالات قلبی 51-53 25/52/5277  .0

57.  
22/52/5277 51-53 

 اختلالات قلبی

 

 حضوری سرکارخانم فرامرزیان

 مجازی جناب آقای دکتر پروینیان نسب اختلالات تنفسی 51-53 52/75/5275  .55

  تنفسی اختلالات 51-53 27/75/5275  .52

 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 تناسلی -ادراری دستگاه های ناهنجاری 51-53 25/75/5275  .53

 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

تاریخ جلسه متعاقبا   .52

 .اعلام می گردد

 

 امتحان میانترم)تا پایان جلسه دهم(
 

 حضوری سرکار خانم فرامرزیان

 حضوری دکتر پروینیان نسب گوارش دستگاه های ناهنجاری 51-53 20/75/5275  .51

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب الکترولیت و آب اختلالات 50-51 20/5/5275  .56

 خون اختلالات 51-53 28/75/5275  .50

 
 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب عضلانی اسکلتی سیستم اختلالات 51-53 72/72/5275  .58



 گوارش اختلالات دستگاه 51-53 57/72/5275  .50

 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 عصبی سیستم اختلالات 50-51 57/72/5275  .27

 

آقای دکتر پروینیان نسب جناب  حضوری 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب کلیوی اختلالات 51-53 55/72/5275  .25

 حسی و شناختی اختلالات 51-53 50/72/5275  .22

 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 -ویلسون)کودکی دوره شایع های بیماری 51-53 22/2/5275  .23

 (ITP، لاین شئون هنوخ

 

آقای دکتر پروینیان نسبجناب   حضوری 

جاندیس در نوزادان ، راههای درمان و  51-53 35/2/5275  .22

 مراقبتهای لازم

 

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 حضوری جناب آقای دکتر پروینیان نسب احتضار حال در کودک 51-53 70/73/5275  .21

 

 


