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 : هدف کلی

و نیازهای کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقا سالمت کودک و خانواده یند رشد، تکامل آآشنایی دانشجویان با فر 

  اخالقی مراقبت کودکیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی و در جارجوب مراقبت خانواده محور با کاربرد فرا

 : جلسات ف کلیاهدا 

 فلسفه مراقبت ، نقش پرستار کودکان و پیشگیری از بیماریها با دانشجویان  ییآشنا .1

 بررشدوتکاملبازی  و نقش با مفاهیم رشد و تکامل  دانشجویانآشنایی  .2

 رشد وتکامل کودک شیرخواروچگونگی  وره شیر خوارگیبا رفلکسهای مربوط به د دانشجویانآشنایی  .3

 ارتقاء سالمتی در طی شیر خوارگی  و تطابق کودک با فرایند رشد و تکامل طبیعی در دانشجویان آشنایی .4

 

 آشنایی دانشجویان با اختالالت تغذیه ای  کودک شیر خوار .5

 دانشجویان با رشد و تکامل کودک نوپا ییآشنا .6

 مدرسه و خانواده پیش سالمت کودک سنآشنایی دانشجویان با  .7

 )مخملک،ابله مرغان،و.....(از مدرسه پیشو  ییدوره نوپا یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییاشنا .8

 )انواع سوء رفتار و بیماری انگلی(از مدرسه شیو پ ییدوره نوپا یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییاشنا .9

 رشد و تکامل طبیعی با انطباق کودک سن مدرسهبا  انیدانشجو ییشناآ .11

 با تطابق رشد تکامل با روند طبیعی ومشکالت دوران مدرسهآشنایی دانشجویان    .11

                  و مشکالت این دوره ینوجوان دوران فراگیران  با ارتقاء سالمت آشنایی  .21
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   51-51ه هاشنب : انساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر                       ینظر 5.1تعداد واحد :

  پروین عباسی دکترمدرس :        97-91 اولنیمسال             51-51بهدوشن:  یزمان برگزار
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  کلی جلساتاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف 

 :جلسه اول یهدف کل 

 ا فلسفه مراقبت ، نقش پرستار کودکان و پیشگیری از بیماریها ب انیدانشجو ییآشنا

 جلسه اول: ژهیاهداف و 

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 تاریخچه تحوالت بهداشتی در مراقبت پرستاری از کودکان را توضیح دهد -1 .1

 اهمیت بیماریهای دوره کودکی وبررسی صدمات در دوران کودکی را شرح دهد -1 .2

 بیان کند. لی پرستاری معاصر را مشخصات اص -1 .3

 را توضیح دهد . غیر تروماتیک  ومراقبت خانواده محور -1 .4

 ارتباط مبتنی بر درمان را شرح دهد .  --1 .5

 نحوه حمایت از خانواده را توضیح دهد .  -1 .6

 توسعه سالمت را شرح دهد .  -1 .7

 دوره آموزش سالمتی را شرح دهد .  -1 .8

 کرده ونقد کند .  لیست را کودک تسالم بر گذار تاثیر عوامل -1 .9

 :دومجلسه  یهدف کل

 با مفاهیم رشد و تکامل و نقش بازی بررشدوتکامل  انیدانشجو ییآشنا

 :دومجلسه  ژهیاهداف و 

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 

 .  دهند توضیح را(  فروید)  جنسی – روانی تکامل تئوری - 2  .1

 .  دهند شرح را(  یکسونار)  اجتماعی –ئوری تکامل روانی ت -2 .2

 تئوری تکامل شناختی ) پیاژه ( را بیان نمایند .  -2 .3

 تئوری تکامل اخالقی )کو هلبرک ( را توضیح دهند .  - 2 .4

 نحوه بررسی تکامل و ابزارهای آن را شرح دهند . - 2 .5

 تئوریهای گفته شده را با همدیگر مقایسه نمایند-  2 .6

 تعریف کنند سباب بازی را ا  انواعو از دیدگاهای مختلف  بازی را - 2  .7

 نحوه انتخاب اسباب بازی برای کودکان را شرح دهند . و نقش بازی در زندگی کودک - 2 .8
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 وم:سجلسه  یهدف کل 

  رشد وتکامل کودک شیرخوار یبا رفلکسهای مربوط به دوره شیر خوارگی وچگونگ انیدانشجو ییآشنا

 :سومجلسه  ژهیاهداف و

 :ادر باشددانشجو قدر پایان  

 

 کودک شیرخوار را شرح دهند . تکامل اجتماعی  و تکامل شناختی ، اجتماعی –تکامل روانی  ،رشد بیولوژیکی 3 .1

 تکامل تصویر ذهنی از بدن کودک شیرخوار را توضیح دهند .  3 .2

 تکامل هویت جنسی در کودک شیرخوار را شرح دهند .  3 .3

 د . نحوه رشد زبان در کودک شیرخوار را شرح دهن 3 .4

 تأثیر بازی در رشد و تکامل کودک شیرخوار را شرح دهند .  3 .5

 انواع اسباب بازیهای مناسب دوران شیرخوارگی را لیست نمایند .  3 .6

  تطابق با فرایند رشد و تکامل طبیعی 3 .7

 م:چهارجلسه  یهدف کل

 ر طی شیر خوارگی در تطابق کودک با فرایند رشد و تکامل طبیعی و ارتقاء سالمتی د انیدانشجو ییآشنا

 :چهارمجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 در شیرخوار را شرح دهند . سندرم کودک لوس  واضطراب جدایی و ترس  4 .1

 نحوه برقراری محدودیت و انضباط در کودک شیرخوار را شرح دهند .  4 .2

 ار را بیان نمایند . در شیرخواستفاده از پستانک  ،مکیدن انگشت  ،نحوه رویش دندان   4 .3

 چگونگی استفاده از کفش در کودک شیرخوار را شرح دهند .   4 .4

 نمایند.  بیان زندگی را خالصهودوم  ماه ول  6تغذیه کودک شیرخوار در 4 .5

 خواب و فعالیت در کودک شیرخوار را توضیح دهند .  4 .6

 بهداشت د هان و د ندان در کودک شیرخوار را بیان  نمایند .  4 .7

 ادث و پیشگیری از صدمه در کودک شیرخوار را توضیح دهند . حو 4 .8

 م:پنججلسه  یهدف کل

 با اختالالت تغذیه ای  کودک شیر خوار انیدانشجو ییآشنا

 :پنجمجلسه  ژهیاهداف و
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 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 کواشیورکور در کودک شیرخوار را توضیح دهند .  5 .1

 ن نمایند . ماراسموس در کودک شیرخوار را بیا 5 .2

 نارسایی رشد در کودک شیرخوار را شرح دهند .  5 .3

 اسکوروی در کودک شیرخوار را توضیح دهند .  5 .4

 حساسیت غذایی در کودک شیرخوار را بیان نمایند .  5 .5

 تکنیک های نامناسب تغذیه ای وباال آوردن شیر در کودک شیرخوار را توضیح دهند . 5 .6

 یان نمایند .کولیک در کودک شیرخوار را ب   5 .7

 برفک دهان در کودک شیرخوار را شرح دهند .. 5 .8

 در کودک شیرخوار را شرح دهند . و اختالالت پوستی با علت ناشناختهدرماتیت دیاپر 5 .9

 دوره را شرح دهد نیدرا یریشگیوپ یرخوارگیدردوران ش سمیتیراش5  .11

 سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار را توضیح دهند .  5 .11

  را شرح دهندآپنه شیرخوارگی  5 .21

 :ششمجلسه  یهدف کل

 با رشد و تکامل کودک نوپا انیدانشجو ییآشنا

 :ششمجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 

 دهند .  توضیح کودک نوپا راوجنسی اخالقی و معنوی ، تکامل شناختی، اجتماعی –روانی  ،تکامل بیولوژیکی 6 .1

 کودک نوپا را شرح دهند . ن و تکلمرشد زبا وتکامل تصویر ذهنی از بدن  6 .2

 کودک نوپا را بیان کنند . نواع اسباب بازیهای مناسب واتأثیر بازی در رشد و تکامل  6 .3

 چگونگی پایه گذاری عادات تغذیه صحیح و نیازهای تغذیه ای کودک نوپا را توضیح دهند .  6 .4

 

 .  کنند ذکر را رفتن توالت آداب با رابطه در نوپا کودک و مادر به آموزش 6 .5

 در دوران نوپایی را توضیح دهند . نحوه سازش با استرس  ورقابت ما بین خواهر و برادر   6 .6

 نحوه برقراری انضباط در کودک نوپا را توضیح دهند .  6 .7

 نکات آموزشی الزم در رابطه با خواب کودک نوپا را توضیح دهند .  6 .8

 شت دهان و دندان در این دوران را توضیح دهند . آموزش به مادر و کودک نوپا در رابطه با بهدا 6 .9
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  آموزشهای مورد نیاز به والدین کودک نوپا درارتباط با پیشگیری از حوادث شایع در این دوره و نحوه مقابله با آن را بیان کنند . 6 .21

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 مدرسه و خانواده شیبا سالمت کودک سن پ انیدانشجو ییآشنا

 هفتم:ه جلس ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 را بیان کنند . مدرسه شیپدر کودک  روانی و اجتماعی،رشد شناختی،تکامل بیولوژیکیرشد  7 .1

 را شرح دهند . . مدرسه شیپکودک  ذهنی از بدن درتکامل تصویر  و معنوی ،اخالقی و تکامل رشد  7 .2

 را توضیح دهند .. . مدرسه شیپتکامل جنسی کودک  7 .3

 را توضیح دهند . مدرسه شیپتکامل فردی و اجتماعی کودک ،شد زبان و تکلم ر7 .4

 را شرح دهند .مدرسه  شیپ بازی و مشخصات بازی در کودک 7 .5

 آموزش جنسی و نقش والدین را در این رابطه توضیح دهند . 7 .6

 را بیان کنند .  و کودک جهت ورود به کودکستان و آمادگی پیش مدرسه نکات آموزشی الزم به والدین کودک 7 .7

 را شرح دهند . مدرسه  شیپ دوران نکات آموزشی و روشهای مقابله با کودک پرخاشگر7 .8

 نکات آموزشی الزم به والدین کودک مبتال به مشکالت گفتاری را توضیح دهند .  7 .9

 را شرح دهند .  مدرسه شیپنکات آموزشی و روشهای مقابله با استرس و ترس در کودک 7 .11

 . مبتال به مشکالت خواب را شرح دهند . مدرسه شیپبه والدین کودک  نکات آموزشی7 .11

  را توضیح دهندمدرسه  شیپ نیازهای تغذیه ای کودک 7 .12

 در رابطه با بهداشت دهان و دندان در این دوران را توضیح دهند. مدرسه  شیپ آموزش به مادر و کودک 7 .13

 شگیری از حوادث شایع در این دوره و نحوه مقابله با آن را بیان کنند .  در مورد  پیمدرسه  شیپ به والدین کودک ینکات آموزش 7 .14

 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل 

 از مدرسه)مخملک،ابله مرغان،و.....( شیو پ ییدوره نوپا یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییشناآ

 :هشتمجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 

 را بیان کنند ،سرخحهو سرخک، بیماری های مخملک ابتال به های عالئم ونشانه  8 .1
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 بیان کنند ،آبله مرغان، اوریون، رزئوالابتال   یعالئم ونشانه ها 8 .2

 توضیح دهد.الزم به والدین کودک  جهت پیشگیری  ینکات آموزش 8 .3

 برنامه واکسیناسیون کشوری را بیان کند. 8 .4

 شرح دهدیت مننژیت، آنسفال یو روش های درمانیعالئم ونشانه ها 8 .5

  منونوکلئوزعفونی وایدز را بیان کنند. و پیشگیری یعالئم ونشانه ها 8 .6

 :نهمجلسه  یهدف کل

 (یانگل یماریاز مدرسه)انواع سوء رفتار و ب شیو پ ییدوره نوپا یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییاشنا

 :نهمجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 سوء رفتار را تعریف کنند .  9 .1

 انواع سوء رفتار را لیست نمایند .  9 .2

 انواع سوء رفتار را به اختصار شرح دهند .  9 .3

 تدابیر پرستاری در کودک مبتال به سوء رفتار را توضیح دهند .  9 .4

 بیماریهای انگلی روده را دسته بندی نمایند . 9 .5

 ی از عفونتهای شایع انگلی ) ژیاردیازیس و آنتروبیازیس ( را توضیح دهندآموزشی الزم به والدین در رابطه با پیشگیر 11

 :دهمجلسه  یهدف کل 

  یعیبا انطباق کودک سن مدرسه با رشد و تکامل طب انیدانشجو ییآشنا

 :دهمجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 را توضیح دهند .  سن مدرسه کودک اخالقیو شناختی،اجتماعی –روانی ،عاطفی  ،تکامل بیولوژیکی 11 .1

 را شرح دهند . سن مدرسه  در کودک جنسی و تکامل تصویر ذهنی از بدن،معنوی  ،اجتماعی تکامل 11 .2

 را بیان کنند .  سن مدرسهتأثیر بازی در رشد و تکامل کودک  11 .3

 را لیست نمایند .  سن مدرسهمشخصات بازیهای دوران  11 .4

 را شرح دهند . سه وانطباق با استرس کامل طبیعی با تجارب مدر 11 .5

 آموزش الزم به والدین در رابطه با برقراری محدودیت و انضباط و روشهای مقابله در کودک متقلب را توضیح دهند . 11 .6

 را شرح دهند . به خانواده و کودک   بهداشت مدرسه ،بهداشت دهان ودندان  وپیشگیری از صدماتاصول  11 .7

  ت و علل آن را به اختصار شرح دهند .کودکان کلید به دس 11 .8
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 :ازدهمیجلسه  یهدف کل

 ومشکالت دوران مدرسه یعیبا تطابق رشد تکامل با روند طب انیدانشجو ییآشنا

 ازدهم:یجلسه  ژهیاهداف و

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 بیان کنند .  در رابطه با نیازهای تغذیه ای این دوره را سن مدرسهنکات آموزشی الزم به کودک  11 .1

 در رابطه با خواب و استراحت و مشکالت خواب در این دوره را به اختصار توضیح دهند .  سن مدرسهنکات آموزشی الزم به کودک  11 .2

 در رابطه با فعالیت را به اختصار شرح دهند .  سن مدرسهنکات آموزشی الزم به کودک  11 .3

 رد بهداشت دهان و دندان را توضیح دهند . ه در موسن مدرسه نکات آموزشی الزم به کودک  11 .4

 حوه مقابله با آن را بیان کنند و نگی نوباوه آموزشهای مورد نیاز به والدین و کودک در ارتباط با پیشگیری از حوادث شایع در11 .5

 توضیح دهند .  و روشهای درمان را بی اختیاری در دفع مدفوع وبی اختیاری در دفع ادرار عالئم 11 .6

 اختصار بیان کنند .  و ترس از مدرسه راههای درمان به یادگیریاختالل ،بیش فعالیل اختال 11 .7

 :دهمدوازجلسه  یهدف کل

 و مشکالت این دوره           یفراگیران  با ارتقاء سالمت دوران  نوجوان ییآشنا

 :دهمدوازجلسه  ژهیاهداف و       

 :دانشجو قادر باشددر پایان  

 .  دهند توضیح را نوجوان  اجتماعی –،عاطفی و روانی  تکامل بیولوژیکی  12 .1

 تکامل شناختی  ،اخالقی و معنوی و جنسی  نوجوان را ذکر نمایند .  12 .2

 تکامل تصویر ذهنی از بدن در نوجوان را توضیح دهند .  12 .3

 محیط های اجتماعی مؤثر در زندگی نوجوان را شرح دهند .  12 .4

 به اختصار شرح دهند . تصورات نوجوان از سالمتی را  12 .5

 عوامل مؤثر بر ارتقاء سالمتی نوجوان را به اختصار توضیح دهند .  12 .6

 و نقش والدین در سازگاری  را به اختصار توضیح دهند .  نوجوانی در اجتماعی –سازگاری روانی  12 .7

 صدمات عمدی و غیر عمدی در نوجوان را ذکر نمایند .  12 .8

 وط به آن در نوجوانی را بیان کنند . عادات غذایی و مشکالت مرب 12 .9

 تناسب جسمی و نقش آن در سالمت نوجوان را به اختصار شرح دهند .  12 .11

 اعتیاد ،افسردگی و خودکشی،  انواع سوء رفتار با نوجوان را توضیح دهند .  12 .11

 مشکالت یادگیری در نوجوان را بیان کنند .  12 .12
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 نوجوانی را شرح دهندخون و آکنه در  یافزایش فشار خون ،چرب 12 .13

 منابع: 

 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( انسیاآرزومانیسون شیرایو رنظری.زیمهنازسنجر ،یکودکان،ترجمه مهنازشوق یونگ درسنامه پرستار -2

 کودکان)کودک سالم(، چاپ دوم، انتشارات چهر ی( درسنامه پرستار1382حامد ) ،یمرتضو -3

 

4-Wong Donna. L. Hochenberry M.J. (2015). Wong’s nursing care of Infants and children, 9th 

Edition, Mosby Inc.  

5-Wong Donna – L & et al  2007 , Maternal child Nursing , 2 th Edit ion , Mosby Inc.   .  

6- James, S.R. Ashwill , J. W. Droske, S.G. (2002).Nursing Care of Children, 7th Ed. 

 

7-Schulte, E.B.Price, D.L, Gwin,J.F.(2001). Thompson’s Pediatric Nursing. 8th Ed, Philadelphia: 

W.B. Saunders  . 

 لیاز قب نترنتیموجود در ا یپرستار یاطالعات از منابع  یبه روز بهداشت مطالب

American Academy of Pediatrics Web Site: http://www.aafp.org 

 فضای مجازی -با مشارکت دانشجو پاسخ و پرسش –سخنرانی  :روش تدریس

 اینترنت -وایت برد - ویدیوپروژکتور: آموزشیوسایل 

 ارزشیابی  سنجش و

حسب  سهم از نمره) بر روش آزمون

 درصد نمره(

 ساعت تاریخ

) چهار آزمون کتبی  آزمون میان ترم

 توضیحی( -جوابی

 16-18 19/9/97 نمره( 4)  21%

 -کتبی )چهارجوابی ازمون آزمون پایان ترم

 صحیح،غلط(-توضیحی

 قیمتعاقبا از طر نمره( 11) 55%

اداره آموزش اعالم 

 گردد یم

 

---------------- 

  در طول ترم نمره( 1)%5 -------------- حضورفعال درکالس

در طول ترم با  نمره( 4)%21 سخنرانی کنفرانس درسی ارایه

 هماهنگی استاد 
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 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 

  

 شتریهر چه ب یدارو به منظور بهره بر یزمان تیدرس و تنوع مطالب و محدود تیو حساس تیبا توجه به اهم رودکهیانتظار م زیعز انیاز دانشجو 

 : ندیتوجه نما لیبه نکات ذ

مشاوره  یدر ساعتها یو در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال ندیشده مراجعه و مطالب ارائه شده در کالس را مطالعه نما یبه منابع معرف  - 1

  ندیبامدرس مربوطه مطرح نما

 دارد (  ریتأث یابیدرکالس در ارزش بتی)غ دیده تیدر تمام جلسات اهم یبه حضور منظم توام با آمادگ  - 2

 دیکالس شرکت فعال داشته باش یگروه های بحث در – 3
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 جدول زمانبندی برنامه

 

 پرستاری کودک سالمتقویم درس 

 

 ساعت  مدرس کالس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 26/6/97 
 

قبت ، نقش با فلسفه مرا انیدانشجو ییآشنا

 پرستار کودکان و پیشگیری از بیماریها 
 

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

با مفاهیم رشد و تکامل و   انیدانشجو ییآشنا 2/7/97 2

 نقش بازی بررشدوتکامل

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

با رفلکسهای مربوط به دوره  انیدانشجو ییآشنا 9/7/97 3

دک رشد وتکامل کو یشیر خوارگی وچگونگ

 شیرخوار

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

در تطابق کودک با فرایند  انیدانشجو ییآشنا 14/7/97 4

رشد و تکامل طبیعی و ارتقاء سالمتی در طی 

 شیر خوارگی

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

با اختالالت تغذیه ای   انیدانشجو ییآشنا 23/7/97 5

 کودک شیر خوار
 

دکتر پروین  5

 عباسی

 
16-18 

6 7/8/97 
 

 با رشد و تکامل کودک نوپا انیدانشجو ییآشنا 

 امتحان میان ترم

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

 شیبا سالمت کودک سن پ انیدانشجو ییآشنا 14/8/97 7

 مدرسه و خانواده

دکتر پروین  مجازی

 عباسی

-             

دوره  یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییاشنا 21/8/97 8

از مدرسه)مخملک،ابله  شیو پ یینوپا

 مرغان،و.....(

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

دوره  یبامشکالت بهداشت انیدانشجو ییاشنا 28/8/97 9

از مدرسه)انواع سوء رفتار و  شیو پ یینوپا

 (یانگل یماریب
 

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

11 5/9/97 
 

با انطباق کودک  انیدانشجو ییآشنا 

 یعیکامل طبسن مدرسه با رشد و ت

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

با تطابق رشد تکامل با روند  انیدانشجو ییآشنا 12/9/97 11

 ومشکالت دوران مدرسه یعیطب

دکتر پروین  5

 عباسی

16-18 

فراگیران  با ارتقاء سالمت دوران   ییآشنا 19/9/97 12

 و مشکالت این دوره                  ینوجوان

دکتر پروین  مجازی

 باسیع

-             
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 :دانشکدهEDOنام وامضای مسئول            :نام و امضای مدیر گروه            نام وامضای مدرس:

 دکتر امیر جاللی            دکتر پروین عباسی                        دکتر پروین عباسی

 تاریخ ارسال:           :ارسال تاریخ               تارخ تحویل:

 


