
 
 

 

  

 

 
 

 مجازی   /ترکیبی   (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول 
 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:          پرستاری:  دانشکد

 21/6/1400  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15  ساعت:                         يکشنبهروز:      پرستاری کودک سالم نام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 42  تعداد دانشجويان  :

 دکتر پروينیان نسب مسئول درس: ( یواحد عمل  5/0-ینظرواحد   5/1)  تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه  45مدت کالس:  

 1400شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 :  جلسهعنوان 
 مفهوم سالمتي در دوره كودكي  

 :     جلسههدف کلی  

 آشنایي با مفاهیم دوره كودكي 
 :   اختصاصی اهداف 

 .سالمت دوران كودكي را شرح دهد  نه یبهداشتي در زم تحوالت  ▪

 .كند انیسالمت دوران كودكي را ب خچهیتار ▪

 .كند   سهی دوران كودكي با بزرگسالي را مقا ر یمرگ و م زانیم ▪

 .كند   انی در كودكان را ب  یماریابتال به ب زانیم ▪

 .دینما ستی صدمات مربوط به دوران كودكي را ل ▪

 كند  ان ی را ب2020مراقبت بهداشتي بر اساس مردم سالم یبرنامه ها ▪

▪  

 ترکیبی          /           مجازی    حضوری         /     روش آموزش :  

   امکانات آموزشی : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکي 

 تاالر گفتگو   ،تکلیف       فعالیت آموزشي : 

 خواهد شد : متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  نگر اخرین

 

 دقیقه       :مدت زمان :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  20مدت زمان :    

 دقیقه مدت زمان :     

 دقیقه    20مدت زمان:     

 دقیقه 5مدت زمان :      جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 جلسه دوم 

 

 کارشناسی/پرستاری :      پرستاری     گروه آموزشی:  پرستاری      مقطع / رشته تحصیلی: دانشکد

 28/6/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه  45مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 عنوان جلسه :
 پرستار كودک  نقشو   کیترومات  ریمراقبت غ،مراقبت خانواده محور فلسفه مراقبت 

 هدف کلی جلسه :

 از كودكان  یدانشجو با پرستار  يیآشنا   
 اهداف اختصاصی :  

 مراقبت خانواده محور را شرح دهد. ▪

 دهد.  حی نقش پرستار كودكان را توض ▪

 و خانواده را شرح دهد. ماریارتباط درماني با كودک ب ینحوه برقرار ▪



 كند.   انی از خانواده را ب تینقش پرستار درحما ▪

 كند.  فیاز كودكان را توص  یدر پرستار عخانواده و اجتما ریتأث ▪

 د یدر مورد نقش فرهنگ و مذهب در سالمت كودک بحث نما ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 دقیقه      5مدت زمان:  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    20مدت زمان : 

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه     20مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه سوم 

 آموزشی:  پرستاری     مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری :     پرستاری       گروه دانشکد

 4/7/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  واحد:تعداد 

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه  70مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 عنوان جلسه :  

 معروف یها نیسی تئور دی رشد و تکامل كودک از د ي كل  می مفاه

 هدف کلی جلسه :   

 رشد و تکامل  ی ها یو تئور می با مفاه ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 .دینما انی رشد و تکامل را ب می مفاه ▪



فرو  نه یمطرح شده در زم  یهایتئور ▪  ( تکامل كودک  و    با   را(    كولبرگ   –   اژهی پ  - کسوناری  –  د یرشد 

 كند.  سهی مقا گریکدی

 .دی نما ان یرشد و تکامل را ب یها یتئور ب یو معا ایمزا ▪

 دهد.  ح یتکامل كودک را توضنحوه رشد و  ▪

 رشد و تکامل كودک را شرح دهد  یابزار غربالگر ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   30مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه     30مدت زمان:  

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 جلسه چهارم 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری رستاری     گروه آموزشی:  پرستاری      پ :  دانشکد

 11/7/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42دانشجويان  :  تعداد 

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه   60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 عنوان جلسه :

 ی پرستار ندیو خانواده و نقش پرستار با كاربرد فرا  رخواریارتقاء سالمت كودک ش  

 هدف کلی جلسه :   



 سال( و خانواده1ماه تا  1)  رخواریدانشجو با ارتقاء سالمت كودک ش  ي یآشنا

 اهداف اختصاصی :  
 و خانواده شرح دهد. رخوارینقش پرستار را در ارتقاء سالمت كودک ش  ▪

 دهد.  ح یرا توض رخواری رشد و تکامل كودک ش  ندیفرا ▪

 و ترس را در كودک شرح دهد.  یيجدا اضطراب ▪

انگشت، پستانک را در كودک  دنیانضباط، سندرم كودک لوس، مک  رخوار،یمراقبت از ش انواع ▪

 شرح دهد.  رخواریش

 را شرح دهد.  رخواریسالمت كودک ش  یيدندان، و ارتقاء نها  شیرو دن، ی كفش پوش  ندیفرا ▪

 شرح دهد.  رخواریبهداشت دهان و دندان را در ش  ت، یخواب و فعال ه،یتغذ تیوضع ▪

 دهد.  ح یخانواده توض  ي مراقبت یي از صدمه و راهنما ی ریشگی خصوص حوادث و پ در ▪
 

 /        ترکیبی          مجازی/                 حضوریروش آموزش :  

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

جمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  دانا ونگ تر

 ویرایش  نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    25مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه   25مدت زمان:     

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 جلسه پنجم 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری      شی:  پرستاری   گروه آموز :  پرستاری   دانشکد

 7/1400/ 18تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   پرستاری کودک سالم نام درس )واحد(  :  



 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه   60مدت کالس: 

 1400بازنگری:شهريور تاريخ تدوين / 
 
 

 عنوان جلسه :
 ي رخوارگیدوران ش   يمشکالت بهداشت  

 هدف کلی جلسه :   

 رخوارگي یدانشجو با مشکالت بهداشتي دوره ش  ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 . شناسایی نمایدمشکالت دوران شیرخوارگی با کاربرد تشخیص های پرستاری را  ▪

 .بیان نمایدحساسیت غذایی و مشکالت تغذیه ای  را  ▪

 تکنینک های نامناسب تغذیه ای، باال آوردن، کولیک و برفک دهان را در شیرخواران توضیح دهد. ▪

 ته را در شیرخواران شرح دهد.اختالالت پوستی، درماتیت دیاپر و اختالالت با علل ناشناخ ▪

 سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران و آپنه شیرخوارگی را شرح دهد. ▪

 

 /        ترکیبی          مجازی/                 حضوریروش آموزش :  

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 25مدت زمان :     

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه   25مدت زمان:     

 دقیقه 10مدت زمان :      جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 
 جلسه ششم 

 آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری: پرستاری     گروه دانشکد

 7/1400/ 25تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه  75مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 عنوان جلسه :  
 ی رخواریدوران ش ه یاختالالت مربوط به تغذ

 هدف کلی جلسه :   

 دوران شیرخواری  هیاختالالت مربوط به تغذآشنایي دانشجو با 
   اهداف اختصاصی :

  حیتوض ( را تغذیه ای  تیحساس سم، یت  ي ،راشیاسکورو ،ماراسموس وركور،ی)كواش  یا تغذیهاختالالت  ▪

 دهد.

 . شناسایی نمایددوران شیرخوارگی با کاربرد تشخیص های پرستاری را  یا تغذیهاختالالت  ▪

 را شرح دهد  ي رخوارگیدر دوره ش   از اختالالت تغذیه ای ی مراقبت پرستار ▪
 /        ترکیبی          مجازی/                 حضوریروش آموزش :  

 امکانات آموزشي :   

 پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشي :   تکلیف          /       

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :  

 مدت زمان :    دقیقه 



 دقیقه     30مدت زمان:   بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   15مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم 

 گروه آموزشی:  پرستاری      مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری:    پرستاری    دانشکد

 9/8/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  50مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 

 عنوان جلسه :  
 ارتقاء سالمت كودک نوپا 

 هدف کلی جلسه :   

 سال( و خانواده1-3دانشجو با ارتقاء سالمت كودک نوپا )  ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

رشد و تکامل در ابعاد مختلف جسمی، روانی اجتماعی، شناختی، اخالقی و معنوی، جنسی و تصور از جسم  ▪

 خویش را توضیح دهد. 

 تکامل اجتماعی، تکلم، بازی، خلق و خو را در کودک نوپا شرح دهد. ▪

تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی، تعلیم توالت، رقابت خواهر برادر ، کج خلقی و منفی گرایی را فرایند  ▪

 توضیح دهد. 

 فرایند انطباق با استرس، انضباط، ارتقاء نهایی سالمت کودک نوپا را شرح دهد. .1

راهنمایی های مراقبتی به  وضعیت تغذیه، خواب و فعالیت، بهداشت دندان، حوادث و پیشگیری از صدمه و  .2

 خانواده را شرح دهد.

 

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 خواهد شد : متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 



2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    20مدت زمان : 

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه    20مدت زمان:     

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه هشتم

 

 کارشناسی/پرستاری:  پرستاری    گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: دانشکد

 16/8/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  50مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 عنوان جلسه :  
 ارتقاء سالمت كودک خردسال 

 هدف کلی جلسه :   

 سال( و خانواده3-6دانشجو با ارتقاء سالمت كودک خردسال )  ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 رشد و تکامل کودک خردسال در ابعاد مختلف را شرح دهد. ▪

 تصویر از جسم خویشتن، تکامل اجتماعی )زبان، رفتار فردی اجتماعی، بازی( در خردسال را توضیح دهد.  ▪

)کودکستان، تجارب کودکستان و آمادگی، آموزش جنسی، پرخاشگری،  انطباق کودک با رشد و تکامل طبیعی  ▪

 مشکالت گفتاری، کودک تیزهوش، استرس و ترس( را توضیح دهد. 

ارتقاء نهایی سالمت کودک )تغذیه، خواب و فعالیت، بهداشت دندان، حوادث و پیشگیری از صدمه و راهنمایی   ▪

 مراقبتی خانواده( را شرح دهد.

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   



 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  20مدت زمان :    

 دقیقه مدت زمان :     

 دقیقه 20مدت زمان:      

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه نهم 

 : پرستاری        گروه آموزشی:  پرستاری        مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری دانشکد

 23/8/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   پرستاری کودک سالم نام درس )واحد(  :  

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 1400بازنگری:شهريور تاريخ تدوين / 
 
 
 

 عنوان جلسه :  
 و قبل از مدرسه(  یي )نوپا  ياوائل خردسال يمشکالت بهداشت 

 هدف کلی جلسه :   

 و قبل از مدرسه(  ي یخردسالي )نوپا ل یدانشجو با مشکالت بهداشتي اوا ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 یت، )مخملک، آبله مرغان، مننژاختالالت عفونیکاربرد تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری  ▪

 را شرح دهد.  مونو کلئوز  عفونی، رزوئوال( یون،سرخجه، اور

 را توضیح دهد. مونو کلئوز  عفونی، رزوئوال(  یون،سرخجه، اور یت،)مخملک، آبله مرغان، مننژعالیم بیماری  ▪



را توضیح مونو کلئوز  عفونی، رزوئوال(  ن،یوسرخجه، اور یت،)مخملک، آبله مرغان، مننژراههای انتقال بیماری  ▪

 دهد. 

مونو کلئوز    یون،سرخجه، اور یت،)مخملک، آبله مرغان، مننژتدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از بیماری  ▪

 را شرح دهد. عفونی، رزوئوال( 

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 40مدت زمان :     

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه    40مدت زمان:     

 دقیقه     10مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه دهم 

 

 کارشناسی/پرستاری:  پرستاری      گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: دانشکد

 30/8/1400تاريخ ارائه درس :  1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  50مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 
 

 عنوان جلسه :  



 و قبل از مدرسه(  یي)نوپا ي اوائل خردسال يمشکالت بهداشت ادامه  

 هدف کلی جلسه :   

 و قبل از مدرسه(  ي یخردسالي )نوپا ل یدانشجو با مشکالت بهداشتي اوا ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 انواع سوء رفتار با کودک را توضیح دهد. ▪

 کودک آزاری و انواع آن را شرح دهد.  ▪

 سوء درمان کودک را توضیح دهد.  ▪

 بیماری های شایع انگلی دوران خردسالی را بیان نماید.  ▪

 شایع انگلی دوران خردسالی را شرح دهد. عالئم بیماری های  ▪

 روش های درمان بیماری های شایع انگلی دوران خردسالی را شرح دهد.  ▪

 مراقبت های پرستاری در بیماری های شایع انگلی دوران خردسالی را شرح دهد. ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :     

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه      20مدت زمان:  

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 يازدهم جلسه 

 کارشناسی/پرستاری:    پرستاری     گروه آموزشی:  پرستاری     مقطع / رشته تحصیلی: دانشکد

 7/9/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  



 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  45مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 عنوان جلسه :  

 درد در كودكان 

 هدف کلی جلسه :   

 ت آن یآشنایي با مفهوم درد در كودكان و راههای مدیر
 اهداف اختصاصی :  

 دهد.مشخصات درد در كودكان را شرح 

 مقیاس های تشخیصي درد را بیان كند 

 عالئم ناشي از درد را در سنین مختلف مقایسه كند 

 راهها كنترل درد را توضیح دهد 

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 /        تاالر گفتگو  فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه      

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  20مدت زمان :    

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه       20مدت زمان: 

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 جلسه دوازدم 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری      مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری :   پرستاری       دانشکد

 9/1400/ 14تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  



 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42تعداد دانشجويان  :  

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  50مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 عنوان جلسه :  
 ارتقاء سالمت كودک سن مدرسه و خانواده

 هدف کلی جلسه :   

 سال ( و خانواده 6-12دانشجو با ارتقاء سالمت كودک سن مدرسه )  ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 ابعاد مختلف رشد و تکامل کودک سن مدرسه را توضیح دهد.  ▪

 تصویر از خویشتن، تکامل جنسی و بازی در دوران کودک سن مدرسه را شرح دهد. ▪

محدودیت، انضباط، انطباق با استرس( را در کودک سن مدرسه تطابق با رشد و تکامل طبیعی )تجارب مدرسه،   ▪

 شرح دهد.

 بهداشت دندان، بهداشت مدرسه، پیشگیری از صدمه و نحوه راهنمایی خانواده را توضیح دهد. ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشي :   

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  20مدت زمان :    

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه 20مدت زمان:      

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 جلسه سیزدهم 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری  موزشی:  پرستاری   گروه آ پرستاری       : دانشکد

 9/1400/ 21تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42دانشجويان  :  تعداد 

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  70مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 

 عنوان جلسه :  
 مشکالت شایع دوران مدرسه 

 هدف کلی جلسه :   

 دانشجو با مشکالت دوران مدرسه  ي یآشنا
 اهداف اختصاصی :  

 .دینما فی در كودكان را تعر ی شب ادرار ▪

 .در كودكان را شرح دهد  ی شب ادرار جادیعلل ا ▪

 .د ینما انیدر كودكان را ب  یاقدامات درماني شب ادرار ▪

 .د ینما فیدر كودكان را تعر عمدفو یاری بي اخت ▪

 .در كودكان را شرح دهد  عمدفو ی اری بي اخت جادیعلل ا ▪

 .دهد ح یدر كودكان را توض  عمدفو ی اریمداخالت درماني بي اخت  ▪

 .دی نما  ان یو ترس از مدرسه( را ب  یریادگ ی فعالي، اختالل    شیدوران مدرسه )ب  ی اختالالت رفتار ▪

 .در دوران مدرسه را شرح دهد ی اختالالت رفتار جادیعلل ا ▪

 دهد  حی در دوران مدرسه را توض  ی درماني اختالالت رفتار ی راهکارها ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ویرایش  اخریننگر 

 



 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه    30مدت زمان :  

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه چهاردهم 

 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری  پرستاری       گروه آموزشی:     پرستاری:    دانشکد

 28/9/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 13- 15روز:     يکشنبه                         ساعت:   نام درس )واحد(  :  پرستاری کودک سالم 

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 42دانشجويان  :  تعداد 

 مسئول درس: دکتر پروينیان نسب ( یواحد عمل  5/0-یواحد نظر  5/1)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب   :مدرس دقیقه  70مدت کالس:  

 1400تاريخ تدوين / بازنگری:شهريور 
 
 
 

 عنوان جلسه :  
 ارتقاء سالمت نوجوان و خانواده 

 هدف کلی جلسه :   

 سال  و خانواده12-18 ) ن )ارتقاء سالمت نوجواآشنایي دانشجو با 
 اهداف اختصاصی :  

 ابعاد مختلف رشد و تکامل نوجوان را بیان کند. ▪

 تصورات نوجوان از سالمتی را توضیح دهد.  ▪

 عوامل موثر بر ارتقاء سالمتی نوجوان را شرح دهد. ▪

 را شرح دهد.  )اجتماعینگرانیهای بهداشتی نوجوان )سازگاری با خانواده و سازگاری روانی  ▪

 صدمات، عادات غذایی، تناسب جسمی را در نوجوان شرح دهد. ▪

 /        ترکیبی          مجازیروش آموزش :  حضوری         /        

 امکانات آموزشي :   

 فعالیت آموزشي :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 : متعاقبا اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :  
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed).  
St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 



3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). 

Philadelphia: W.B. Saunders. 

دانا ونگ ترجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری كودكان وونگ ، تهران ، انتشارات نشر جامعه  

 ایش ویر نگر اخرین

 

 مدت زمان:      دقیقه  مقدمه :     •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه     30مدت زمان : 

 مدت زمان :    دقیقه 

 دقیقه    30مدت زمان:   

 دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


