
 
 

 

  

 

 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 

 جلسه اول
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 31/33/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:     شنبهیکروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13 تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: نظري1تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیانمدرس :  دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 و تغذیه روشهاي مختلف -ایمنی -درمانی وروشهاي تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی باروشهاي مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 اي روده دفع به مربوط روشهاي

روشهاي  -ایمنی -درمانی روشهاي و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی باروشهاي مرتبط کلی مفاهیمآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 دفعرودهاي به مربوط روشهاي و تغذیه مختلف
 

 ف جزئی : اهدا
 اقدامات پرستاري براي آماده کردن کودك جهت پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.  -3

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

 شیوه هاي تغذیه مناسب براي کودك را به کار ببرد. -1

 روستومی و وریدي را شرح دهد. روش هاي تغذیه از طریق گاواژ گاست-1

 شیوه هاي انجام تنقیه و مراقبت از استومی را در کودکان شرح دهد. -3 

 سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ روش آموزش :

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
 تهران :نشر جامعه  3199مانیاس ،سونیا درسنامه پرستاري ونگ ، آرزو . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه3:مدت زمان مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزی درسی و آموزشی واحد برنامه

 
گروه اتاق عمل     

 



 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه  23ت زمان:     مد

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه دوم

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 39/33/99تاریخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:        شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 کارخانم فرامرزیان: سر سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

  بت پرستاري از کودك بستري،آمادگی محور از کودك طی بیماري و بستري شدن ،مراق –محور، مراقبت خانواده  –عنوان درس :  مراقبت خانواده

 کودك جهت بستري شدن 

 

  : محور از کودك طی بیماري و بستري شدن ،مراقبت پرستاري  –محور، مراقبت خانواده  –مراقبت خانواده آشنایی دانشجو با هدف کلی درس

 از کودك بستري،آمادگی کودك جهت بستري شدن 
 

 اهداف جزئی : 
 در بیمارستان و واکنش هاي کودکان را توضیح دهد. . استرسورهاي بستري شدن3

 . استرسورها و واکنش هاي خانواده کودك بستري در بیمارستان را شرح دهد.2

 . تدابیر پرستاري از کودك بستري در بیمارستان را بیان کند.1

 . آمادگی براي بستري شدن در بیمارستان را توضیح دهد.1

 ان را شرح دهد.. بررسی  و مراقبت درد در کودک3

 . خصوصیلت رشدي و تکاملی پاسخ کودك به درد را بیان کند.1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
 تهران :نشر جامعه  3199یا درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سون . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مان:     مدت ز

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    



 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 29/33/99تاریخ ارائه درس :   99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:     یکشنبهروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 سئول درس: سرکارخانم فرامرزیانم نظري1تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 و تغذیه روشهاي مختلف -ایمنی -درمانی روشهاي و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی باروشهاي مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 اي روده دفع به مربوط روشهاي

روشهاي  -ایمنی -درمانی روشهاي و تشخیص جهت آمادگی-اطفال مراقبتی باروشهاي مرتبط کلی مفاهیمدانشجو با  آشناییهدف کلی درس : 

 اي روده دفع به مربوط وروشهاي تغذیه مختلف
 

 اهداف جزئی : 
 اقدامات پرستاري براي آماده کردن کودك جهت پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی را توضیح دهد.  -3

 شگیري از عفونت و حفظ ایمنی کودك را شرح دهد. شیوه هاي مورد استفاده براي پی-2

 شیوه هاي تغذیه مناسب براي کودك را به کار ببرد. -1

 روش هاي تغذیه از طریق گاواژ گاستروستومی و وریدي را شرح دهد. -1

 شیوه هاي انجام تنقیه و مراقبت از استومی را در کودکان شرح دهد. -3 

 ی و پرسش و پاسخروش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروه

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

 دقیقه3مدت زمان: دمه مق 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه  23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 ترم  برگزاري امتحان تئوري  میان

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 



 

 

 
 جلسه چهارم

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 21/33/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:          شنبهروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 رامرزیانسرکارخانم ف:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

 خاص با نیازهاي کودك خانواده/ کودك انطباق به وکمک معلولیت -مزمن بیماري به مبتال ازکودك محور خانواده مراقبتعنوان درس : 

 خاص با نیازهاي کودك خانواده/ کودك انطباق به وکمک معلولیت -مزمن بیماري به مبتال ازکودك محور خانواده مراقبتهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

. روند مراقبت خانواده محور از کودك مبتال به بیماري مزمن و معلولیت را شرح دهد.3  

. تاثیر بیماري مزمن یا ناتوانی در وضعیت کارکرد و سالمت روانی اجتماعی کودك توضیح دهد.2  

. اثر بیماري مزمن یا ناتوانی را در خانواده  کودك توضیح دهد.1  

. سیستم هاي حمایتی در دسترس براي والدین و کودك مبتال به بیماري مزمن و معلولیت را برشمرد. 1  

 . اقدامات پرستاري براي کمک به تطابق بهتر خانواده با بیماري مزمن کودك را شرح دهد3

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز پروژکتور ویدئوامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 ان ترم برگزاري امتحان تئوري پای

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 



 

 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 22/33/99ریخ ارائه درس :  تا 99-99سال تحصیلی  :  

  31-31ساعت:    شنبه  یک روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99همن تاریخ تدوین/بازنگري: ب

. 

 الزم ومراقبتهاي دیررس -نوزادنارس مشخصاتعنوان درس : 

 الزم ومراقبتهاي دیررس -نوزادنارس مشخصاتهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 را بداند . الزم ومراقبتهاي دیررس -نوزادنارس مشخصات -3

             روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ  

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

 دقیقه 3مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 میان ترم   برگزاري امتحان تئوري

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 1/32/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31- 31 ساعت:       شنبهروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 م فرامرزیانسرکارخان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

پرستاري  مراقبتهاي مرگ،نکات ضروري وارائه به مشرف کودك کودك و خانواده العمل احتضار)مروري بر عکس درحال کودكعنوان درس : 

 احتضار( درحال وکودك ازخانواده

 مرگ،نکات ضروري وارائه به مشرف کودك کودك و خانواده العمل احتضار)مروري بر عکس درحال کودكآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 احتضار( درحال وکودك پرستاري ازخانواده مراقبتهاي
 

 اهداف جزئی : 
. اصول مراقبت تسکینی در کودکان در حال احتضار را شرح دهد.3  

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

سنین مختلف تکاملی کودك توضیح دهد. . درك و واکنش کودکان نسبت به مرگ را در 1  

 

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933طب کودکان نلسون مبانی ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

 دقیقه  3مدت زمان :     یجه گیري جمع بندي و نت 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 
 

 



 

 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 1/32/99تاریخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:    یکشنبه   روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 (RDS و نکروزان انتروکولیت–پرخطر)سپسیس نوزادان مشکالت بررسیعنوان درس : 

 (RDS و نکروزان انتروکولیت–پرخطر)سپسیس نوزادان مشکالت بررسیهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

. تدابیر عمومی در نوزاد پرخطر را توضیح دهد.3  

. تدابیر پرستاري در نوزاد پرخطر را توضیح دهد.2  

. ارتباطات تسهیل کننده والدین و شیرخواران را شرح دهد.1  

استفاده کند. . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزاد پرخطر1  

. از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي حمایت از والدین داراي نوزاد پرخطر  استفاده کند. 3  

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
 تهران :نشر جامعه  3199رسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا د . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 



 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 39/32/99تاریخ ارائه درس :   99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:           شنبه: روز بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیانمدرس :  دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 گاالکتوزمی( -مادرزادي هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  ننوزادا متابولیک مشکالت بررسی با مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 گاالکتوزمی( -مادرزادي هیپوتیروئیدیسم -(-PKUسالم  ننوزادا متابولیک مشکالت بررسی اآشنایی دانشجو هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 فنیل کتونوري را شرح دهد. . پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتال به 3

 . پاتوفیزیولوژي، نحوه بررسی و شناخت، ارزیابی تشخیصی در گاالکتوزومی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتال را توضیح دهد. 2

 رح دهد.. پاتوفیزیولوژي، بررسی و شناخت، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاري از شیرخوار مبتال به هیپوتیروئیدیسم مادرزادي را ش1

 . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از بیماران دچار مشکالت متابولیک استفاده کند.1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
 تهران :نشر جامعه  3199امه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا درسن . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 یقهدق   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 

 

 



 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 32/32/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:      بهشنروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 آمفالوسل( -دیافراگمی فتق – ناي و مري وفیستول آترزي-وکام لب گوارش)شکاف دستگاه باناهنجاریهاي مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 آمفالوسل( -دیافراگمی فتق – ناي و مري وفیستول آترزي-وکام لب گوارش)شکاف دستگاه باناهنجاریهاي آشنایی دانشجو باهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 آن را شرح دهد.  . پاتوفیزیولوژي انواع ناهنجاریهاي مقعد و راست روده، عالئم، درمان و تدابیر پرستاري3

 . پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از امفالوسل را توضیح دهد. 2

 . پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل شکاف لب و کام را توضیح دهد.1

 هاي پرستاري قبل و بعد از عمل آترزي مري را توضیح دهد. . پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت1

 . پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از فتق دیافراگمی را توضیح دهد.2

 . از فرایند پرستاري به عنوان چارچوبی براي مراقبت از نوزادان دچار اختالالت مادرزادي دستگاه گوارشی استفاده کند.9

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  ه رفیع ، انتشارات اندیش2933مبانی طب کودکان نلسون 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 زشیابی درسار 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 31/3/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:      شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 رامرزیانمسئول درس: سرکارخانم ف نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 آکستروفی مثانه(–کریپتوکیدیسم - اپیسپادیاس -هیپوسپادیاس -تناسلی)هیدروسل -ادراري دستگاه ناهنجاریهايعنوان درس : 

آکستروفی –کریپتوکیدیسم - اپیسپادیاس -هیپوسپادیاس -تناسلی)هیدروسل -ادراري دستگاه ناهنجاریهايآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 مثانه(
 

 اهداف جزئی : 
 د.ه. اکستروفی مثانه را شرح داده، عالئم، پاتوفیزیولوژي، اقدامات درمانی و مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از جراحی از نوزاد را توضیح د3

 درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتال به هیپوسپادیاس و اپیسپادیاس را شرح دهد. . پاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی، اقدامات2

 . انواع ابهام جنسی، پاتوفیزیولوژي، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري در ابهام جنسی نوزاد را شرح دهند. 1

 ري در هیدروسل را شرح دهد. .  پاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستا1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

 انتشارات اندیشه رفیع 2933نلسون  مبانی طب کودکان ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 



 

 

 یازدهمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 32/3/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:             یکشنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

 میکروسفالی(–آنسفالوسل-یدروسفالھ -میلومننگوسل-عصبی)اسپاینابیفیدا سیستم ناهنجاریهايعنوان درس : 

 میکروسفالی(–آنسفالوسل-یدروسفالھ -میلومننگوسل-عصبی)اسپاینابیفیدا سیستم ناهنجاریهايآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 . پاتوفیزیولوژي، عالئم و تدابیر پرستاري در نوزاد مبتال به آنسفالوسل را توضیح دهد.3

 کند. . پاتوفیزیولوژي، عالئم و تدابیر پرستاري در نوزادان مبتال به میکروسفالی را بیان 2

 . هیدروسفالی را تعریف کرده، پاتوفیزیولوژي، عالئم، روشهاي تشخیصی و اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل را توضیح دهد. 1

 . اسپاینا بیفیدا را تعریف کرده و انواع آن را توضیح دهد. 1

 و بعد از عمل جراحی را توضیح دهد. . مننگوسل و مننگومیلوسل را تعریف کرده و تدابیر پرستاري و درمان هاي الزم قبل 3

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

 انتشارات اندیشه رفیع 2933کودکان نلسون  مبانی طب ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

 دقیقه  3مدت زمان :     ه گیري جمع بندي و نتیج 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 

 



 

 دوازدهمسه جل
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 21/3/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:       شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1داد واحد: تع

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 هیپ( دیسپالزي –عضالنی)پاچماقی اسکلتی سیستم اختالالتعنوان درس : 

 هیپ( دیسپالزي –عضالنی)پاچماقی اسکلتی سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 . پاتوفیزیولوژي, عالئم و تدابیر پرستاري، آموزش به والدین در پاي چماقی را شرح دهد. 3

 . پاتوفیزیولوژي، عالئم و دمان هاي رایج، مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتال به دررفتگی مفصل هیپ را شرح دهد. 2

 حرکتی استفاده کند. -بی براي مراقبت از نوزادان دچار اختالالت عصبی و عضالنی. از فرایند پرستاري به عنوان چارچو1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199،سونیا درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23دت زمان:     م

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 

 

 

 

 



 

 سیزدهمسه جل

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 21/3/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:       یکشنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 الکترولیت و آب اختالالتعنوان درس : 

 الکترولیت و آب اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

را شرح  ی.اختالالت الکترولیتهاي مهم بدن را شرح دهند و اتیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان و اقدامات پرستاري درباره اختالالت تعادل3

 دهند.  

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

 داده و قادر به شناسایی عالیم، روش هاي مراقبتی آن باشند. . اختالالت اسید و باز را توضیح 1

 . اختالالت دستگاه گوارش را که منجر به بروز عدم تعادل مایعات و الکترولیتها می شود، توضیح دهد.1

 . شوك و پاتوفیزیولوژي مربوط به آن، عالئم و روش هاي درمان آن را توضیح دهند. 3

 ه ممکن است با شوك همراه باشد را توضیح دهند.. صدمه  قسمتهاي مختلف بدن ک1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه 3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا .  

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

 دقیقه  3مدت زمان :     ندي و نتیجه گیري جمع ب 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 



 
 

 جلسه چهاردهم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 19/3/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:          شنبهروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13: تعداد دانشجویان  

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 به سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

.  

 حاد( لوسمی -G6PD-هموفیلی  -تاالسمی -فقرآهن خونی خون)کم اختالالتعنوان درس : 

 حاد( لوسمی -G6PD-هموفیلی  -تاالسمی -فقرآهن خونی خون)کم اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

. تاریخچه سالمتی و نحوه معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالل سیستم خونساز را بیان کند. 3  

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی آنمی فقر آهن را بحث کند. 2  

ه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی تاالسمی را شرح دهد.. عالئم و نشان1  

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی هموفیلی را شرح دهد.1  

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی لوسمی را شرح دهد.3  

ري براي مبتالیان به اختالالت خونی تدوین کند. آموزشی بر اساس فرایند پرستا-. برنامه مراقبتی1  

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  عه . تهران :نشر جام 3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

 دقیقه  3مدت زمان :     بندي و نتیجه گیري  جمع 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 



 

 

 شانزدهمجلسه 

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 1/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:          شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13:   تعداد دانشجویان

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 پنومونی( -کروپ سندروم -آسم -تنفسی)فیبروزکیستیک اختالالتعنوان درس : 

 پنومونی( -کروپ سندروم -آسم -تنفسی)فیبروزکیستیک اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .. عفونتهاي مجاري تنفسی فوقانی را بر حسب علت، بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهاي پیشگیري کننده با یکدیگر مقایسه کند3

 ح دهد. . انواع، عالئم، نشانه ها، درمان و مراقبت از بیمار مبتال به پنومونی را شر2

 . انواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهاي الزم در انسداد راه هوایی را توضیح دهد 1

 . پاتولوژي،عالئم، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به فیبروز کیستیک را شرح دهد.1

 . پاتولوژي،عالئم، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به آسم را شرح دهد.3

 ریوي در کودکان را شرح دهد-حیاء قلبی.  ا1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933طب کودکان نلسون مبانی ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

 دقیقه  3مدت زمان :     یجه گیري جمع بندي و نت 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 



 

 هفدهمجلسه 

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 2/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:         یکشنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 پنومونی( -کروپ سندروم -آسم -تنفسی)فیبروزکیستیک اختالالتعنوان درس : 

 پنومونی( -کروپ سندروم -آسم -تنفسی)فیبروزکیستیک اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .. عفونتهاي مجاري تنفسی فوقانی را بر حسب علت، بروز، تظاهرات بالینی، درمان و اهمیت مراقبتهاي پیشگیري کننده با یکدیگر مقایسه کند3

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

 نواع آسپیراسیون جسم خارجی و مراقبتهاي الزم در انسداد راه هوایی را توضیح دهد . ا1

 . پاتولوژي،عالئم، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به فیبروز کیستیک را شرح دهد.1

 . پاتولوژي،عالئم، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به آسم را شرح دهد.3

 وي در کودکان را شرح دهدری-.  احیاء قلبی1

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

 انتشارات اندیشه رفیع 2933سون مبانی طب کودکان نل ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3ت زمان :    مد جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 



 

 

 هجدهمجلسه 

 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 31/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:             شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1احد: تعداد و

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 درکودکان قلبی بیماریهاي با مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 درکودکان قلبی بیماریهاي با مرتبط کلی مفاهیمآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

فیزیولوژي قلب در طی دوران جنینی را شرح دهد. . آناتومی و 3  

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 دهد.1  

تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد.  . پاتوفیزیولوژي،1   

 . پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.3

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتور:  امکانات آموزشی
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 ات درسکلی 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 ئوري پایان ترم برگزاري امتحان ت

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 



 

 نوزدهمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 31/2/99  تاریخ ارائه درس : 99-99 سال تحصیلی  : 

 31-31 ساعت:              یکشنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تدوین/بازنگري: بهمن تاریخ 

. 

 درکودکان قلبی بیماریهاي با مرتبط کلی مفاهیمعنوان درس : 

 درکودکان قلبی بیماریهاي با مرتبط کلی مفاهیمآشنایی با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

. آناتومی و فیزیولوژي قلب در طی دوران جنینی را شرح دهد. 3  

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

.انواع بیماریهاي مادرزادي قلبی،  پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري مربوط به آن را شرح دهد.1  

. پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد. 1   

 لوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.. پاتوفیزیو3

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
 تهران :نشر جامعه  3199زومانیاس ،سونیا درسنامه پرستاري ونگ ، آر . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 
 



 

 

 

 بیستمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 29/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31عت:سا             شنبهروز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99تاریخ تدوین/بازنگري: بهمن 

. 

 HPS)،سیلیاك  - ، انواژیتاسیون Hirshprong،Imperforated Anusآنورکتال ، گوارشی)ناهنجاریهاي سیستم اختالالتعنوان درس : 

 ، انواژیتاسیون Hirshprong،Imperforated Anusآنورکتال ، گوارشی)ناهنجاریهاي سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 HPS)،سیلیاك  -

 
 اهداف جزئی : 

 ونگ را شرح دهد. . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به هیرشیپر3

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به ریفالکس معده به مري را شرح دهد.2

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به در هم رفتگی روده را شرح دهد.1

  به تنگی هیپرتروفیک پیلور را شرح دهد.. پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال1

 . پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به بیماري سلیاك را شرح دهد.3

 روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              

 نیاز، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب  ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 س بخش دوم در 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3ان :    مدت زم

 



 
 

 جلسه بیست و یکم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 23/2/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:        یکشنبه   روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99بهمن  تاریخ تدوین/بازنگري:

. 

 (از تب ناشی تشنج -يمغز فلج-نوزادان و درکودکان عصبی)تشنج سیستم اختالالتعنوان درس : 

 (از تب ناشی تشنج -يمغز فلج-نوزادان و درکودکان عصبی)تشنج سیستم اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

. چگونگی بررسی و معاینات بیماران با اختالالت سیستم عصبی بر اساس محل درگیري توصیف نماید. 3  

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

. عالئم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی بیماران مبتال به تشنج ناشی از تب را بحث کند.1  

 . عالئم و نشانه ها و اتیولوژي وروش هاي تشخیصی و درمانی بیماران مبتال به فلج مغزي را بحث کند1

 ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              روش آموزش : سخنرانی  

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

 کتر ژیال میرالشاري کودك بیمار ، د 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 یانی :ارزشیابی پا

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 
 
 



 
 
 

 بیست و دومجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 22/2/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:              شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 رزیانمسئول درس: سرکارخانم فرام نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:   سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99بهمن  تاریخ تدوین/بازنگري:

. 

 گلومرونفریت( -حالب به مثانه رفالکس -نفروتیک سندروم -تومورویلمز (UTI-کلیوي  اختالالتعنوان درس : 

 گلومرونفریت( -حالب به مثانه رفالکس -نفروتیک سندروم -تومورویلمز (UTI-کلیوي  اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به عفونت سیستم ادراري را شرح دهد. 3

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به ریفالکس مثانه به حالب را شرح دهد.  2

 ك مبتال به تومور ویلمز را شرح دهد.. پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کود1

 . پاتولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کودك مبتال به سندرم نفروتیک را شرح دهد.1

 . اقدامات و اصول مراقبت قبل و بعد از اعمال جراحی کلیه را بر حسب فرایند پرستاري انجام دهند. 3

 پاسخ               روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

  کودك بیمار ، دکتر ژیال میرالشاري 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 ن تئوري  میان ترم برگزاري امتحا

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 



 

 

 

 و سوم جلسه بیستم
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 29/2/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31 ساعت:        یکشنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99بهمن  تاریخ تدوین/بازنگري:

. 

 تومراقب توانبخشی نابینایی با تاکید بر پیشگیري و-ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون وحسی)سندرم شناختی اختالالتعنوان درس : 

 ازکودکان(

 نابینایی با تاکید بر پیشگیري و-ناشنوایی –عقب ماندگی ذهنی  -داون وحسی)سندرم شناختی اختالالتآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 ازکودکان( ومراقبت توانبخشی
 

 اهداف جزئی : 
 .عقب ماندگی ذهنی در کودکان و عالئم و اتیولوژي  آن را توضیح دهد.3

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

  به اختالالت شناختی را لیست کند.. مراقبتهاي پرستاري از کودك مبتال1

 . عالئم، تظاهرات بالینی ، اتیولوژي  و تدابیر درمانی کودك مبتال به سندرم داون را شرح دهد.1

 . عالئم ونشانه ها، اتیولوژي، درمانهاي الزم براي کودك مبتال به  اختالالت شنوایی و بینایی را بیان کند.3

 وهی و پرسش و پاسخ              روش آموزش : سخنرانی  ، بحث گر

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

 میرالشاري  کودك بیمار ، دکتر ژیال 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 ارزشیابی پایانی :

 رگزاري امتحان تئوري  میان ترم ب

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    



 

 
 

 بیست و چهارمجلسه 
 

 کارشناسی /پرستاري مقطع / رشته تحصیلی:      پرستاري گروه آموزشی:         الرستان  زینب)س( حضرت پرستاري دانشکده 

 1/1/99  تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 31-31ساعت:        شنبه روز:  بیمار کودك پرستارينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 نفر 13تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: سرکارخانم فرامرزیان نظري1تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان:  سمدر دقیقه 99مدت کالس: 

  99بهمن  تاریخ تدوین/بازنگري:

. 

 (ITPهنوخ شئون الین،  -کودکی)ویلسون دوره شایع ریهايعنوان درس : بیما

 (ITPهنوخ شئون الین،  -کودکی)ویلسون دوره شایع ریهايبیماآشنایی دانشجو با هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 را شرح دهد.  ویلسونك مبتال .پاتوفیزیولوژي بررسی، درمان و اقدامات پرستاري از کود3

 را شرح دهد هنوخ شئون الینپاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتال به -2

 را شرح دهد. ITPپاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی، اقدامات درمانی و مراقبت هاي پرستاري از نوزاد مبتال به -1

 

 نرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ              روش آموزش : سخ

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :
  تهران :نشر جامعه  3199درسنامه پرستاري ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا . 

  انتشارات اندیشه رفیع 2933مبانی طب کودکان نلسون ، 

 مار ، دکتر ژیال میرالشاري کودك بی 

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last ed.).philadelphia:W.B.saunders 

  دقیقه 3مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   19مدت زمان :  

 دقیقه  39مدت زمان :    

 دقیقه   23مدت زمان:     

  دقیقه  3مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 ارزشیابی درس 

 یابی پایانی :ارزش

 برگزاري امتحان تئوري  میان ترم 

 برگزاري امتحان تئوري پایان ترم 

 مشارکت فعال در بحث، حضور و غیاب

 دقیقه  3مدت زمان :    

 
 
 


