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  طرح درس

 دانشکده پرستاری مامایی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                  یترم چهارم پرستار یپرستار انی:دانشجورانیفراگ                                    ماریکودک ب یپرستار عنوان درس:

 ک سالم          کود ی: پرستار ازین شیپ                ینظر واحد 3نوع و تعداد واحد : 

   01-01: دوشنبه ریبه سوالت فراگ ییپاسخگو            )کارشناس ارشد کودکان( مارهیمدرس:مهنوش ت

                          79-71اول:   مسالین                                        01-01, سه شنبهیزمان برگزار

 هدف کلی : ا 

شدن بر کودک و خانواده و  یوبستر یماریخود،درموردا ثرات ب یدانش قبل قیجهت تلف: کمک به دانشجو یهدف کل

 یدر نوزادان و کودکان و انجام مداخالت مناسب پرستار یماریب یشناخت عالئم و نشانه ها ییتوانا جادیا

 اهداف کلی جلسات:

 خانواده تیبا نحوه :مراقبت از نوزاد پرخطر و حما انیدانشجو ییآشنا-1جلسه

 در نوزادان یحرکت-یو عضالن یدستگاه عصب یانواع اختالالت مادرزاد انیدانشجو ییآشنا- 2جلسه

 نوزادان یدستگاه گوارش یبا اختالالت مادرزاد انیدانشجو ییآشنا-3جلسه

 یدستگاه ادرار یبا اختالالت مادرزاد انیدانشجو ییآشنا-4جلسه

 زادان نو کیبا مشکالت متابول انیدانشجو ییآشنا-5جلسه 

 شدن   یو بستر یماریب  یبا مراقبت خانواده محور از کودک ط انیدانشجو ییآشنا-6جلسه 

 یمختلف تکامل نیاطفال در سن یمراقبت یبا روش ها انیدانشجو ییآشنا -7جلسه

 تیمزمن و معلول یماریبا مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به ب انیدانشجو ییآشنا-8جلسه 

با مراقبت از کودک مبتال به اختالالت  انیدانشجو ییآشنا. با مراقبت از کودک در حال احتضار انیدانشجو ییآشنا-9جلسه 

 یعصب ستمیس

 یدوران کودک یو حس یبا اختالالت شناخت انیدانشجو ییآشنا-11جلسه 
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 یدر کودک تهایبا اختاالت آب و الکترول انیدانشجو ییآشنا-11جلسه 

 ی با مراقبت از کودک مبتال به اختالت خون نایدانشجو ییآشنا -12جلسه 

 یبا مراقبت از کودک مبتال به اختالالت تنفس انیدانشجو ییآشنا-13 جلسه

 یگوارش ستمیبا مراقبت از کودک مبتال به اختالالت س انیدانشجو-14جلسه 

 قلب یبا مراقبت ر از کودک مبتال به اختالالت مادرزاد انیدانشجو ییآشنا-15جلسه 

 یدوران کودک یویبا اختالالت کل انیدانشجو ییآشنا -16 جلسه

  :اهداف ویژه -17جلسه 

 فراگیران باید پس از پایان دوره قادر باشند:  

 جلسه اول:

 دهد. حیدر نوزاد پرخطر را توض یعموم ریتداب 1 .1

 دهد. حیدر نوزاد پرخطر را توض یپرستار ریتداب 1 .2

 را شرح دهد. ارانرخویو ش نیکننده والد لیارتباطات تسه 1 .3

 مراقبت از نوزاد پرخطر استفاده کند. یبرا یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا 1 .4

 نوزاد پرخطر  استفاده کند.  یدارا نیاز والد تیحما یبرا یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا 1 .5

 پاسخ گفته و داوطلبانه در بحث ها شرکت کند   اقیبه سواالت با اشت 1 .6

 وم:د جلسه

 دهد. حیدر نوزاد مبتال به آنسفالوسل را توض یپرستار ریعالئم و تداب ،یولوژیزیپاتوف 2 .1

 کند.  انیرا ب یکروسفالیدر نوزادان مبتال به م یپرستار ریعالئم و تداب ،یولوژیزیپاتوف 2 .2

بعد از عمل را قبل و  یواقدامات پرستار یصیتشخ یعالئم،روشها ،یولوژیزیکرده،پاتوف فیرا تعر یدروسفالیه 2 .3

 دهد.  حیتوض
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 دهد.  حیکرده و انواع آن را توض فیرا تعر دایفیب نایاسپ 2 .4

 حیرا توض یالزم قبل و بعد از عمل جراح یو درمان ها یپرستار ریکرده و تداب فیرا تعر لیمننگوسل و مننگوم 2 .5

 دهد. 

 را شرح دهد یدر پا چماق نیآموزش به والد ،یپرستار ری, عالئم و تدابیولوژیزیپاتوف 2 .6

 مفصل ران را شرح دهد.  یاز نوزاد مبتال به دررفتگ یپرستار یمراقبت ها ج،یرا یعالئم و دمان ها ،یولوژیزیپاتوف 2 .7

استفاده  یحرکت-یو عضالن یمراقبت از نوزادان دچار اختالالت عصب یبرا یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا 2 .8

 کند 

 سوم جلسه

 آن را شرح دهد یپرستار ریمقعد و راست روده، عالئم، درمان و تداب یهایع ناهنجارانوا یولوژیزیپاتوف 3 .1

 دهد.  حیاز امفالوسل را توض یپرستار یو مراقبت ها یدرمان ریعالئم، تداب ،یولوژیزیپاتوف 3 .2

 دهد. حیوضقبل و بعد از عمل شکاف لب و کام را ت یپرستار یو مراقبت ها یدرمان ریعالئم، تداب ،یولوژیزیپاتوف 3 .3

 دهد. حیرا توض یمر یقبل و بعد از عمل آترز یپرستار یو مراقبت ها یدرمان ریعالئم، تداب ،یولوژیزیپاتوف 3 .4

 دهد. حیرا توض یافراگمیاز فتق د یپرستار یو مراقبت ها یدرمان ریعالئم، تداب ،یولوژیزیپاتوف 3 .5

استفاده  یدستگاه گوارش یدان دچار اختالالت مادرزادمراقبت از نوزا یبرا یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا 3 .6

 کند

 چهارم: جلسه

 دیشرکت نما یریگ ادیو  یده ادی ندیدر فرا 4 .1

از  یقبل و بعد از جراح یپرستار یو مراقبتها یاقدامات درمان ،یولوژیزیمثانه را شرح داده، عالئم، پاتوف یاکستروف 4 .2

 دهد. حینوزاد را توض
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و  اسیپوسپادیاز نوزاد مبتال به ه یپرستار یو مراقبت ها یاقدامات درمان ،ینیئم بالعال ،یولوژیزیپاتوف 4 .3

 را شرح دهد. اسیسپادیاپ

 نوزاد را شرح دهند.  یدر ابهام جنس یپرستار یو مراقبت ها یاقدامات درمان ،یولوژیزیپاتوف ،یانواع ابهام جنس 4 .4

 را شرح دهد دروسلیدر ه یپرستار یراقبت هاو م یاقدامات درمان ،ینیعالئم بال ،یولوژیزیپاتوف 4 .5

 :پنجم جلسه

را شرح  یرنوکتو لیمبتال به فن رخواریاز ش یپرستار ریو تداب یو شناخت، اقدامات درمان یبررس ،یولوژیزیپاتوف 5 .1

 دهد. 

مبتال را  رخواریاز ش یپرستار ریو تداب یدر گاالکتوزوم یصیتشخ یابیو شناخت، ارز ینحوه بررس ،یولوژیزیپاتوف  5 .2

 دهد.  حیتوض

 سمیدیروئیپوتیمبتال به ه رخواریاز ش یپرستار ریو تداب یو شناخت، اقدامات درمان یبررس ،یولوژیزیپاتوف 5 .3

 را شرح دهد. یمادرزاد

 استفاده کند کیدچار مشکالت متابول مارانیمراقبت از ب یبرا یبه عنوان چارچوب یپرستار ندیاز فرا 5 .4

 ششم: جلسه

 دهد. حیکودکان را توض یو واکنش ها مارستانیشدن در ب یبستر یاسترسورها 6 .1

 را شرح دهد. مارستانیدر ب یخانواده کودک بستر یاسترسورها و واکنش ها 6 .2

 کند. انیرا ب مارستانیدر ب یاز کودک بستر یپرستار ریتداب 6 .3

 دهد. حیرا توض مارستانیشدن در ب یبستر یبرا یآمادگ 6 .4

 در کودکان را شرح دهد.و مراقبت درد   یبررس 6 .5

 کند انیکودک در پاسخ به درد را ب یرشد و تکامل اتیخصوص 6 .6
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 هفتم: جلسه

 دهد.  حیرا توض یو درمان یصیتشخ یجرهایآماده کردن کودک جهت پروس یبرا ی. اقدامات پرستار 7 .7

 کودک را شرح دهد.  یمنیاز عفونت و حفظ ا یریشگیپ یمورد استفاده برا یها وهیش 7 .8

 کودک را به کار ببرد.  یمناسب برا هیتغذ یها وهیش 7 .9

 را شرح دهد.  یدیو ور یگاواژ گاستروستوم قیاز طر هیتغذ یروش ها 7 .11

 را در کودکان شرح دهد.  یو مراقبت از استوم هیانجام تنق یها وهیش 7 .11

 پاسخ گفته و داوطلبانه در بحث ها شرکت کند.   اقیبه سواالت با اشت 7 .12

 هشتم: جلسه

 را شرح دهد. تیمزمن و معلول یمارید مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به برون 8 .1

 دهد. حیکودک توض یاجتماع یکارکرد و سالمت روان تیدر وضع یناتوان ایمزمن  یماریب ریتاث 8 .2

 دهد. حیرا در خانواده  کودک توض یناتوان ایمزمن  یماریاثر ب 8 .3

 را برشمرد.  تیمزمن و معلول یماریو کودک مبتال به ب نیوالد یدر دسترس برا یتیحما یها ستمیس 8 .4

 مزمن کودک را شرح دهد یماریکمک به تطابق بهتر خانواده با ب یبرا یاقدامات پرستار 8 .5

 نهم: جلسه

 در کودکان در حال احتضار را شرح دهد. ینیاصول مراقبت تسک 9 .1

 هد.د حیاز خانواده و کودک مشرف به مرگ را توض یپرستار ریتداب 9 .2

 را شرح دهد. یختم زندگ یبرا یریگ میجهت تصم یمالحظات اخالق 9 .3

 دهد. حیکودک توض یمختلف تکامل نیدرک و واکنش کودکان نسبت به مرگ را در سن 9 .4

 دهم: جلسه

 دهد. حیآن را توض  یولوژیدر کودکان و عالئم و ات یذهن ی.عقب ماندگ11 .1
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 در جامعه شرح دهد.  یریشگیرا با توجه به سه سطح  پ یهنذ یاز بروز عقب ماندگ یریشگیپ یها یاستراتژ 11 .2

 کند. ستیرا ل یاز کودک مبتال به اختالالت شناخت یپرستار یمراقبتها 11 .3

 کودک مبتال به سندرم داون را شرح دهد. یدرمان ریو تداب  یولوژی، ات ینیعالئم، تظاهرات بال 11 .4

 کند انیرا ب یینایو ب ییکودک مبتال به  اختالالت شنوا یاالزم بر یدرمانها ،یولوژیعالئم ونشانه ها، ات 11 .5

 :ازدهمی جلسه

 یمراقبت و درمان و اقدامات پرستار ،ینیتظاهرات بال ،یولوژیمهم بدن را شرح دهند و ات یتهایاختالالت الکترول 11 .1

 را شرح دهند.   یدرباره اختالالت تعادل

 را شرح دهند.  یاهرگیاز بروز عوارض درمان س یریجلوگ یروشها 11 .2

 آن باشند.  یمراقبت یروش ها م،یعال ییداده و قادر به شناسا حیو باز را توض دیاختالالت اس 11 .3

 دهد. حیشود، توض یم تهایو الکترول عاتیاختالالت دستگاه گوارش را که منجر به بروز عدم تعادل ما 11 .4

 دهند.  حیآن را توض درمان یمربوط به آن، عالئم و روش ها یولوژیزیشوک و پاتوف 11 .5

 دهند. حیمختلف بدن که ممکن است با شوک همراه باشد را توض یصدمه  قسمتها 11 .6

 دوازدهم: جلسه

 کند.  انیخونساز را ب ستمیمبتال به اختالل س مارانیب یکیزیف ناتیو نحوه معا یسالمت خچهیتار 12 .1

 فقر آهن را بحث کند.  یآنم یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 12 .2

 را شرح دهد. یتاالسم یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 12 .3

 را شرح دهد. یلیهموف یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 12 .4

 را شرح دهد. یلوسم یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 12 .5

 کند. نیتدو یبه اختالالت خون انیمبتال یبرا یپرستار ندیبر اساس فرا یآموزش-یمه مراقبتبرنا 12 .6
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 :زدهمیس جلسه

 یریشگیپ یمراقبتها تیدرمان و اهم ،ینیرا بر حسب علت، بروز، تظاهرات بال یفوقان یتنفس یمجار یعفونتها 13 .1

 کند. سهیمقا گریکدیکننده با 

 را شرح دهد.  یمبتال به پنومون مارین و مراقبت از بانواع، عالئم، نشانه ها، درما 13 .2

 دهد  حیرا توض ییالزم در انسداد راه هوا یو مراقبتها یجسم خارج ونیراسیانواع آسپ 13 .3

 را شرح دهد. کیستیک بروزیاز کودک مبتال به ف یدرمان و اقدامات پرستار ،عالئم،یپاتولوژ 13 .4

 از کودک مبتال به آسم را شرح دهد. یاردرمان و اقدامات پرست ،عالئم،یپاتولوژ 13 .5

 در کودکان را شرح دهد.   یویر-یقلب اءیاح 13 .6

 :چهاردهم جلسه

 را شرح دهد.  پرونگیرشیاز کودک مبتال به ه یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس ،یپاتولوژ 14 .1

 را شرح دهد. یمرمعده به  فالکسیاز کودک مبتال به ر یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس ،یپاتولوژ 14 .2

 روده را شرح دهد. یاز کودک مبتال به در هم رفتگ یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس ،یپاتولوژ 14 .3

 را شرح دهد. لوریپ کیپرتروفیه یاز کودک مبتال به تنگ یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس ،یپاتولوژ 14 .4

 را شرح دهد. اکیسل یماریال به باز کودک مبت یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس ،یپاتولوژ 14 .5

 

 .پانزدهم: جلسه

 را شرح دهد.  ینیدوران جن یقلب در ط یولوژیزیو ف یآناتوم 15 .1

 کند.  سهیمقا ینیبعد از تولد نوزاد را با دوره جن  یعروق -یقلب ستمیبه وجود آمده در س راتییتغ 15 .2

 مربوط به آن را شرح دهد. یو اقدامات پرستار درمان ،یبررس ،یپاتولوژ  ،یقلب یمادرزاد یهایماریانواع ب 15 .3

 دهد.  حیقلب را توض یاحتقان ییمبتال به نارسا مارانیمراقبت و درمان ب ،ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیپاتوف 15 .4
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 دهد حیرا توض یمبتال به سندرم کاوازاک مارانیمراقبت و درمان ب ،ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیپاتوف 15 .5

 شانزدهم: جلسه

 را شرح دهد.  یادرار ستمیاز کودک مبتال به عفونت س یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس یاتولوژپ 16 .1

 مثانه به حالب را شرح دهد.   فالکسیاز کودک مبتال به ر یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس یپاتولوژ 16 .2

 را شرح دهد. لمزیاز کودک مبتال به تومور و یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس یپاتولوژ 16 .3

 را شرح دهد. کیاز کودک مبتال به سندرم نفروت یدرمان و اقدامات پرستار ،یبررس یپاتولوژ 16 .4

 انجام دهند یپرستار ندیرا بر حسب فرا هیکل یاقدامات و اصول مراقبت قبل و بعد از اعمال جراح 16 .5

 17جلسه 

 . دینما فیتوص یریاساس محل درگ بر یعصب ستمیبا اختالالت س مارانیب ناتیو معا یبررس یچگونگ 17 .1

 مبتال به صرع را بحث کند. مارانیب یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 17 .2

 از تب را بحث کند. یمبتال به تشنج ناش مارانیب یو درمان یصیتشخ یوروش ها یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 17 .3

 را بحث کند یمبتال به فلج مغز مارانیب یو درمان یصیتشخ یها وروش یولوژیعالئم و نشانه ها و ات 17 .4

 

 منابع : فهرست

 1383.  یکودکان . انتشارات بشر یپرستار دهی. چک یپور و فرشته آل عل یتق یاز دکتر محمد عل صیو تلخ یو ونگ ، مارلو. گردآور یلیو -1

 ی(،نشرسالم1394)ماری( بخش کودک بانسیاآرزومانیسون شیرایو رنظریز.یمهنازسنجر ،یکودکان،ترجمه مهنازشوق یونگ درسنامه پرستار -2

3-Wong Donna. L. Hochenberry M.J.(2115). Wong’s nursing care of Infants and children, 9th edition, Mosby Inc. 
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 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 97/6/27 
 

آشنایی دانشجویان با نحوه :مراقبت از نوزاد پرخطر و حمایت -

 خانواده

 تیماره

 مارهتی  -نوزادان کیبا مشکالت متابول انیدانشجو ییآشنا 97/7/3 2

3  

97/7/11 

آشنایی دانشجویان با اختالالت مادرزادی دستگاه گوارشی 

 نوزادان
 

 تیماره

4  

97/7/17 

 تیماره آشنایی دانشجویان با اختالالت مادرزادی دستگاه ادراری

5  

97/7/24 

و  یدستگاه عصب یانواع اختالالت مادرزاد انیدانشجو ییآشنا

 (یاززش مجودر نوزادان )ام یحرکت-یعضالن

 تیماره

6  

1/8/97 

آشنایی دانشجویان با مراقبت خانواده محور از کودک طی  

 )اموزش مجازی(بیماری و بستری شدن  

 تیماره

7  

97/8/8 

آشنایی دانشجویان با روش های مراقبتی اطفال در سنین 

 مختلف تکاملی

 تیماره

8  

97/8/15 

مبتال به  آشنایی دانشجویان با مراقبت خانواده محور از کودک

 بیماری مزمن و معلولیت

 تیماره

9 97/8/22 
 

   –ر آشنایی دانشجویان با مراقبت از کودک در حال احتضا

 

 تیماره

11  

97/8/29 

 تیماره آشنایی دانشجویان با اختالالت شناختی و حسی دوران کودکی

 هتیمار آشنایی دانشجویان با اختاالت آب و الکترولیتها در کودکی 97/9/6 11

12  

97/9/13 

ی خون با مراقبت از کودک مبتال به اختالت  انیدانشجو ییآشنا

 اورزانس های خون )اموزش مجازی(–

 تیماره

13 97/9/21 

 

 تیماره آشنایی دانشجویان با مراقبت از کودک مبتال به اختالالت تنفسی

دانشجویان با مراقبت از کودک مبتال به اختالالت آشنایی  97/9/27 14

 )اموزش مجازی(ستم گوارشیسی

 تیماره

15 
 

آشنایی دانشجویان با مراقبت  از کودک مبتال به اختالالت  7/11/4

 مادرزادی قلب

 تیماره

)اموزش  یدوران کودک یویبا اختالالت کل انیدانشجو ییآشنا 97/11/11 16

 مجازی(

 تیماره

ختالالت با مراقبت از کودک مبتال به ا انیدانشجو ییآشنا 18/11/97 17

 یعصب ستمیس

 تیماره
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 برد تیوا - وپروژکتوریدی: ویآموزش لیوسا

 ودانشج مشارکت با پاسخ و پرسش – ی: سخنرانسیتدر روش

 یابیسنجش و ارزش

 

 (جلسه 4ه هرجلسه)جمو ریغ بتی،درصورت غ:و انتظارات از دانشجو: حضورفعال درکالس کالس مقررات 

 .از آن محرومیت در جلسه امتحان  ویشتر شودی/.کسر م25

 یعمل تیترم ،انجام فعال انیترم و پا انی،شرکت درامتحان م لیستفاده از موباعدم درارائه کالس.  یهمکار 

 

 

 دانشکده:EDOمسئول  ینام وامضا        گروه: ریمد ینام و امضا                مدرس: ینام وامضا

 یجالل ریدکتر ام    یعباس نیپرو       مارهیت مهنوش

 ارسال: خیتار               ارسال: خیتار      :لیتحو تارخ

 ساعت خیتار سهم نمره کل روش آزمون

     15-14:15 97/8/8 %21 چهارجوابی( -)توضیحییآزمون کتب ترم انیآزمون م

 یازمون کتب ترم انیآزمون پا

 (ح،غلطیصح-یحیتوض-یواب)چهارج 

65%  

31/11/97 
 

کنفرانس در ارتباط  هیارا

 یموضوعات درس

   %11 ارایه طرح پژوهشی -ی سخنران

   %5  حضورفعال درکالس


