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 معرفی درس:
اخالت الزم جهت ارتقا سالمت کودک آشنائی دانشجو با فرآیند رشد ،تکامل و نیاز های کودک و خانواده به منظور انجام مد

و خانواده در چهارچوب مراقبت خانواده محور با کاربرد فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی و اخالقی مراقبت از 

 کودک 

 شرح درس :
مشکالت بهداشتی کودکان در دوره های سنی و نیاز ها  مفاهیم رشد و تکامل ، این واحد درسی حاوی اصول مراقبت خانواده محور ،

طی این درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک وخانواده جهت حفظ و ارتقا سالمت و پیشگیری از بروز  مختلف است .

با نظریه ها ،جنبه های فرهنگی و اجتماعی موثر بر سالمت کودک مشکالت بهداشتی تاکید می شود.به عالوه این درس دانشجو را 

انتقادی و حل مشکل با کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده نیز ضمنا استفاده از مهارت های تفکر  آشنا کرده .

 مدنظر می باشد.

 

 اریکارشناسی پرست   مقطع و رشته تحصیلی:     پرستاری   : گروه آموزشی     پرستاری حضرت زینب)س(الرستان  دانشکده :

 2 :  تعداد واحد پرستاری کودک سالم  :  نام درس

 واحد نظری و نیم واحد عملی 5/1  نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   (1پرستاری بهداشت مادران ونوزادان )  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

                      سرکارخانم فرامرزیان مسئول برنامه :  

 zfaramarzian@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:              221-07152245009:   دانشکده شماره تماس

                    سرکارخانم فرامرزیان    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکارخانم فرامرزیان تهیه و تنظیم : 

 99شهریور ماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 (سالمت در دوره کودکی 1

 (پرستاری از کودکان 2

 (مفاهیم رشد و تکامل 3

 (بازی و نقش آن بر تکامل کودک با نقش پرستار 4

 (ارتقاء سالمت کودک شیر خوار و نقش پرستار با کاربرد فرآیند پرستاری 5

 (مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی و نقش پرستار با کاربرد تشخیص های پرستاری 6

 (ارتقاء سالمت کودک نوپا 7

 (مشکالت بهداشتی دوران نوپایی و نقش پرستار و با کاربرد تشخیص های پرستاری 8

 دوران خردسالی (رشد و تکامل9

 (مشکالت بهداشتی دوران خردسالی و نقش پرستار با کاربرد تشخیص های پرستاری11

 (ارتقاء سالمت سن مدرسه و خانواده 11

 (مشکالت بهداشتی دوران مدرسه 12

 (ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده13
 

 
 

 (1)ف كلیاهدا 

 

 آشنایی دانشجو با مفهوم سالمتی در دوره کودکی 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تحوالت بهداشتی در زمینه سالمت دوران کودکی را شرح دهد

 تحوالت بهداشتی شامل موارد زیر می باشد : 

  .تاریخچه سالمت دوران کودکی را بیان کند

 .میزان مرگ و میر دوران کودکی را با بزرگسالی مقایسه کند 

 توضیح دهد.ه بیماری را در کودکان میزان ابتالء ب

  .صدمات مربوط به دوران کودکی را لیست نماید

 .را بیان کند  2121برنامه های مراقبت بهداشتی بر اساس مردم سالم       

 

 (2)هدف كلی 

 

 آشنایی دانشجو با پرستاری از کودکان 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مراقب خانواده محور را شرح دهد 

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

 نحوه برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده را بیان نماید.

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

 ی از کودکان را توصیف نماید.تاثیر خانواده و اجتماع در پرستار      



 (3)هدف كلی 

 

 آشنایی با مفاهیم رشد و تکامل

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کوهلبرگ (  –پیاژه  –اریکسون  –) فروید .های مطرح شده در زمینه رشد و تکامل کودک را با یکدیگر مقایسه کند تئوری

 مزایا و معایب تئوری های رشد و تکامل را بیان کند. 

 نحوه تکامل کودک را شرح دهد .

 روش  غربالگری رشد و تکامل کودک را بحث کند.

 

 ( 4هدف كلی)  
 آشنایی با بازی و نقش آن بر تکامل کودک 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مختلف کودکی بحث کند . هایدوره بازی و نقش مثبت آن را در 

 نقش بازی و تاثیرات آن را در هنگام بستری شدن کودک در بیمارستان تعیین کند .

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

 اهمیت بازی را در رشد روانی کودک توضیح دهد .

 ر مقایسه کند. مشخصات درد در کودکان و نوزادان را با یکدیگ      

 (5)هدف كلی  
 آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک  شیر خوار 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رشد و تکامل بیولوژیکی شیرخوار را شرح دهد. 

  .نیازهای عاطفی و روانی اجتماعی شیر خوار را بر اساس مراحل رشد و تکامل تشخیص دهد

سندرم کودک -ف از وضعیت طبیعی را در شیر خوار بر اساس مراحل رشد و تکامل شناسایی کند )اضطراب جداییموارد انحرا

 لوس و انگشت مکیدن ..( 

  .موارد الزم جهت ارتقاء سالمت شیر خوار را شرح دهد

 

  (6)هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی 

  اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

اختالالت مربوط به تغذیه دوران شیر خوارگی را با ذکر عالئم و راهکارهای تشخیص، درمان و مراقبت های  پرستاری شرح 

 دهد .

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

 سندرم مرگ ناگهانی شیر خوار و آپنه دوران شیر خوارگی را توضیح دهد. 

 

  (7)هدف كلی 



 آشنایی دانشجو با رفتار سالمت کودک نوپا و خانواده 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رشد و تکامل بیولوژیکی کودک نوپا را شرح دهد. 

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

تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی و راههای مقابله با مسایل این دوران را بحث کند)تعلیم توالت ، کج خلقی ، منفی گرایی 

 )... 

 ، فعالیت ، بهداشت دهان ...(  آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک نوپا را شرح دهد)تغذیه ، خواب

 

  (8)هدف كلی 
 ارتقاء سالمت کودک خردسال و خانواده 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سالگی را تعریف کند.   3-6رشد و تکامل  

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

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

 را شرح دهد.)تغذیه ، خواب ، فعالیت ، بهداشت دهان ...( خردسالآموزش های الزم جهت ارتقا سالمت کودک 

 

  (9)هدف كلی 
  و قبل از مدرسه آشنایی دانشجو با مشکالت بهداشتی دوران نوپایی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 مراقبت های پرستاری بیماری های عفونی در دوران نوپایی را شرح دهد.       

 سوء رفتار کودک را شرح دهد .

 رفتار را لیست نماید .تقسیم بندی سوء 

 افراد در معرض سوء رفتار را بیان کند .

 منشور حقوق کودک را بیان کند. 

 آموزش های الزم را به کودک و خانواده بحث کند. 

 

  (11)هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه و خانواده 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رشد و تکامل کودک در سنین مدرسه را مشخص کند. 

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

 تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی و راههای مقابله با آن را در مفاهیم زیر شرح دهد:

 تجارب مدرسه

 محدودیت

 انضباط



 انطباق با استرس 

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

 

  (11)هدف كلی 
 آشنایی دانشجو با مشکالت دوران مدرسه  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های مقابله با آن را شرح دهد. ه عالئم بی اختیاری مدفوع و ادرار و را

 در رابطه با علل ترس از مدرسه بحث نماید. 

 اختالالت روانی دوران مدرسه را توضیح دهد. 

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

 

 (12)هدف كلی 
 سالگی( و خانواده  12-18آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت نوجوان ) 

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 رشد و تکامل دوران نوجوانی را توضیح دهد. 

 ارتقاء نهایی سالمتی در دوران نوجوانی را تعریف کند .

 عوامل موثر بر ارتقاء سالمت دوره نوجوانی را لیست نماید. 

 دوران نوجوانی بحث کند . ومشکالت بهداشتی در زمینه نگرانی های بهداشتی

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا و سامانه نویدرایانه و 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

صفحات و  

های مشخص فصل

 مطالعهشده برای 



طی تدریس توسط  (. نشر جامعه نگر1395)درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانیانس سونیا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز 

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

 (. انتشارات اندیشه رفیع1394پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تالیف مریم رسولی ، ژیال میرالشاری )

 

طی تدریس توسط 

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

Wong ,D.L,  Hockenbery , N . J, Nursing care of infant and children.(2015). St. louis 

:mosby 
طی تدریس توسط 

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

طی تدریس توسط   2115مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسین فرشاد مقدم ،

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

Nelson textbook of pediatrics  2016  طی تدریس توسط

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

طی تدریس توسط  1395اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guidelineکتاب 

مدرس مشخص خواهد 

 شد.

 

 

 

 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 اسالید و ...( عالوه بر کتاب

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

 را ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

فایل برای آماده بودن 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، 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.(

.  
 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

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

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

 

 

 

زمان آزمون متعاقبا 

 اعالم می گردد.
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

    



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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 متعاقبا اعالم می گردد.بحث:  موضوع

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

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

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

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

متعاقبا اعالم خواهد شد. و زمان ارایه برنامه پروژه عملی       

 

 

     



 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5/9 آزمون میان ترم

 5/5 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه

23/6/99 

یک شنبه ها 
13-15 

 پرستاری کودکان .1

)مراقبت خانواده 

محور ، نحوه 

برقراری ارتباط 

پرستار کودک با 

 خانواده(

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت
آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  31/6/99
13-15 

سالمت در دوره  .2

سرکارخانم  کودکی

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  6/7/99
13-15 

تئوری های رشد و  .3

تکامل و روش های 

 غربالگری

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  13/7/99
13-15 

ارتقاء سالمت  .4

 کودک شیر خوار

سرکارخانم 

 فرامرزیان
به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  21/7/99
13-15 

بازی و نقش آن بر  .5

 تکامل کودک

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 



27/7/99 

 

یک شنبه ها 
13-15 

ارتقاء سالمت  .6

 کودک نوپا

سرکارخانم 

 فرامرزیان
به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  11/8/99
13-15 

مشکالت بهداشتی  .7

 دوره شیر خوارگی

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  18/8/99
13-15 

مشکالت بهداشتی  .8

 دوره شیر خوارگی

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  25/8/99
13-15 

امتحان میان ترم  .9

)تا پایان جلسه 

 هشتم(

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  2/9/99
13-15 

ارتقاء سالمت  .11

 کودک خردسال

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
افزار تولید  نرم

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  9/9/99
13-15 

مشکالت بهداشتی  .11

دوران نوپایی و 

 خردسالی

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  16/9/99
13-15 

ارتقاء سالمت  .12

 کودک سن مدرسه

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  23/9/99
13-15 

مشکالت بهداشتی  .13

 دوران مدرسه

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

یک شنبه ها  31/9/99
13-15 

ارتقاء سالمت  .14

 نوجوان

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به صورت 

 مجازی
نرم افزار تولید 

محتوای 

 رالکترونیکی/کامپیوت

آزمون خود 

ارزیابی، میان 

ترم و پایان ترم/ 

 تکالیف 

 

 

 


