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 اهداف آموزشی

 جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودك و خانواده و مفاهیم و  مك به دانشجوکهدف کلی:   •

 یی بررسی و شناخت حالت های انحرافبه منظور ایجاد توانا روش های مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن •

  سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری.  •

 اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند:

 :حیطه شناختی 

 ح دهند مفاهیم مراقبت خانواده محور را از کودك مبتال به بیماریهای مزمن را شر 

   .مفاهیم کودك بیمار و سیستم مراقبت بهداشتی و کودك بستری را توضیح دهند 

 ررسی و مراقبتهای پرستاری از توزادان مبتال به مشکالت اسکلتال را شرح دهند.ب 

  .بررسی و مراقبتهای پرستاری از توزادان مبتال به مشکالت مادرزادی سیستم عصبی را بیان نمایند 

 تهای پرستاری از توزادان مبتال به مشکالت متابولیك را مورد بحث قرار دهند.بررسی و مراقب 

  .بررسی و مراقبتهای پرستاری از توزادان مبتال به بیماریهای مادرزادی دستگاه گوارش را توضیح دهند 

 .مراقبت پرستاری از کودك در حال استحضار را بیان نمایند 

 ختالالت سیستم تنفسی را مورد بحث قرار دهند.مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به ا 

  .مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به اختالالت سیستم گوارشی را شرح دهند 

  .مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به اختالالت قلبی را بیان نمایند 

 .مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به اختالالت کلیوی را توضیح دهند 

 رستاری از کودك مبتال به اختالالت خونی را شرح دهند.مراقبتهای پ 

 .مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به اختالالت شناختی و حسی را مورد بحث قرار دهند 
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 :حیطه عاطفی 

 در مورد موضوعات مر بوطه تحقیق نماید 

 .در مورد موضو عات سوال نماید 

 دربحث های گروهی شرکت نماید 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ نرانیسخ

 پانل  PBLنمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 های تدریس:سایر روش 

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 ک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپ  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 روش به دوره ابتدای در شده مشخص موضوع با درسی کنفرانس ارائه Small Group discussion 
 کالس در پویا و خالق فعال، حضور 
 یادگیری اهداف مشخص شدهپاسخ  و پرسش در شرکت 
  به کمك مربی و به صورت مستقل نمایشیاجرای پروسیجر های 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  بحث های کالسیشرکت در 
 ت در جلسات تئوریشرک 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

  دانشجویان عزیز توجه داشته باشند با توجه به گسترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وقت ، نقش استاد ، راهنمایی و

ما می باشد و انتظار تسهیل یادگیری است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشارکت فعال ش

 می رود:

    .به حضور مرتب و منظم همراه با آمادگی در تمام جلسات درس اهمیت دهید 

  جلسه موجب کسر نمره خواهد شد.  3غیبت  بیش از 

 .در بحث های کالس و انجام تکالیف در سر موعد توجه داشته باشید 

  العه فرمایید.به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث ها را مط 

  .تلفن همراه را در تمام مدت کالس خاموش نگه دارید و از آمد و رفت های غیر ضروری  از کالس جدا بپرهیزید 

    آمدن شما در کالس درس  پس از استاد به معنی غیبت در آن جلسه خواهد بود. لذا جهت حفظ نظم و ترتیب کالس لطفا پس

 از استاد وارد کالس درس نشوید .

  صحبت های اضافی با یکدیگر که منجر به برهم زدن نظم کالس می گردد جدا خودداری نمایید . در غیر اینن صنورت بنا     از

 دانشجو برخورد جدی خواهد شد، لذا  از پذیرفتن وی  تا  انتهای دوره درسی معذور خواهیم بود.

 : مجازها

 سوال پرسیدن و بحث در مورد موضوع 

 ای مدت محدودی از کالس خارج شویددر صورت نیاز می توانید بر 

  محدودیتها:

 غیبت غیر موجه نداشته باشد 

 .از موبایل استفاده نکند 
  .در گیری لفظی با همکالسی ها نداشته باشد 
 خوابیدن در کالس به منز له غیبت از کالس می باشد 

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگیاحتیاط در حین آموزش 

 فهرست منابع درسی
مهناز  - سونیا آرزو مانیانس -درسنامه پرستاری کودکان ) براساس سرفصل دروس ( - دانا – ونگ .1

 .1331ویراست دهم  -تهران انتشارات جامعه نگر با همکاری نشر سالمی - مهناز شوقی - سنجری

- اول چاپ –اندیشه رفیع انتشارات  –وهمکاران محمود خدابنده  –  2213ان مبانی طب کودک - نلسون .2

1331 
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 1331 –گلبان انتشارات  - دکتربهرام قاضی جهانی وهمکاران -2212نوزادان نلسون  –نلسون  .3

 1331-نگر نشرجامعه تهران– کودکان  پرستاری مرورجامع–حامدمرتضوی وهمکاران  .1

 1311 نوردانش فرهنگی موسسه انتشارات تهران – سالم کودك –گروه کودکان دانشگاه شهیدبهشتی  .2

1. wong "  s Essentials of Pediatric Nursing.1 Thed.C2212. 

1. MosBy "  s Dictionary (Medical , Nusing & Allied Health) 1Thed.C2213 

1. Pediatric Nursing Rewenee Betz,Sowden,Mosby 1Thed.C2221 

3. Betz,Sowden,Mosby Pediatric Nursing Rewenee 1Thed.C2221 

 

 

 روش ارزشیابی

 جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
صحیح / 

 غلط
 مصاحبه چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 ای ارزشیابی:سایر روش ه

 ( ...581.....نمره،  عملی:    5081...... نمره: نظری ......30......) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 581....: تکالیف کالسی .. نمره5.: حضور و مشارکت فعال

 نمره 5281..  :/ دورهامتحان پایان ترم .... نمره :/ دورهامتحان میان ترم .. نمره3. کوئیز:

 سایر موارد:
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 جلسه

 جلسات زمانبندی جدول

 پنومونی  –سندرم های کروپ  اول

  APSGN -یكوتسندرم نفر -تومور ویلمز -الکس مثانه به حالبریف -فونت ادراریع دوم

 اختالالت تشنجی     سوم

 )ادامه(اختالالت تشنجی فلج مغزی  چهارم

 آمادگی جهت بستری)کوئیزاول(  -بیر پرستاری کودك بستریتدا –استرسورهای بستری  پنجم

 آمادگی جهت بستری )ادامه ( -تدابیر پرستاری کودك بستری –استرسورهای بستری  ششم

 روشهای مراقبتی اطفال هفتم

 )کوئیزدوم(اختالالت آب و الکترولیت هشتم

 )ادامه(اسهال و استفراغ-اختالالت آب و الکترولیت نهم

 سرطان سیستم خون و لنفاوی -هموفیلی -تا السمی –ی فقر آهن آنم دهم

 مننگومیلوسل و مراقبتها -مننگوسل -اسپینابیفیدا  -میکروسفالی -هیدروسفالی یازدهم

                                                                  )کوئیزسوم(شکاف لب و کام   -پای چماقی -دیسپالزی تکامل مفصل هیپ دوازدهم

 مفالوسلآ -ناهنجاریهای آنورکتال -آترزی مری   سیزدهم

 اکستروفی مثانه  -اپی سپادیاس -هیپوسپادیاس -گیضنهان بی -هیدروسل -فتق دیافراگمی چهاردهم

 گاال کتوزومیPkuهیپوتیروئیدیسم مادر زادی   -یسابهام جن پانزدهم 

 کوئیزچهارم()تشنج های نوزادی – NEC -سپسیس شانزدهم

 بیماری سلیاك --HPSتنگی هیپرتروفیك پیلور  -درهم رفتگی روده ها -ریفالکس به مری -مگاکولون هفدهم

 ختالالت قلبی مادر زادیا هیجدهم

 )ادامه(سندرم کاوازاکی-ختالالت قلبی مادر زادی وعوارضا نوزدهم

 آسپیواسیون جسم خارجی  (cprقلبی ریوی )  حیاءا-آسم -اانسداد راه هوایی ) آپنه ( فیبروزکیستیك بیستم

 )کوئیز پنجم(

 اختالالت شناختی و حسی بیست و یکم

 مراقبت از کودك مبتال به بیماری مزمن و معلولیت بیست و دوم

 )کوئیزششم(کودك در حال احتضار بیست و سوم

 تدابیر پرستاری و عمومی از نوزادان پر خطر بیست وچهارم
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توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه:  

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جلسه روز تاریخ ساعت موضوع جلسه مدرس

معارفه، تبیین طرح درس ، نحوه  خانم مرادی

حضور در پراتیک ، اشنایی با نحوه 

امتحان عملی به روش 

( آشنائی با مفهوم OSCE)یآسک

پرستاری و تاریخچه حرفه 

 پرستاری)تئوری(

Objective structured clinical 

examination 

 

01-8  00/7  0 شنبه پنج  

01-01 سالمت و بیماری)تئوری( خانم مرادی  00/7  1 پنج شنبه 

اصول ارتباط با بیمار و نیازهای  خانم اقوامی

 بیماران

01-8  01/7  1 شنبه 

01-01 اصول آموزش به بیمار خانم اقوامی  01/7  1 شنبه 

01-08 مراقبت از زخم خانم واعظی  01/7  5 شنبه 

8-01 نویسی گزارش خانم اقوامی  01/7  1 یکشنبه  

8-01 کنترل عفونت خانم مرادی  07/7  7 چهارشنبه 

01-01 عالئم حیاتی خانم مرادی  07/7  8 چهارشنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 0عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-5/01  07/7  9 چهارشنبه 

01-01 اکسیژن درمانی خانم اقوامی  07/7  01 چهارشنبه 

کنترل انواع تختها و یونیت بیمار،  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

01-8  11/7  00 شنبه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination
https://en.wikipedia.org/wiki/Objective_structured_clinical_examination
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 عملی

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-5/01  11/7  01 شنبه 

( عملی0اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  11/7  01 شنبه 

 مراقبت از زخم ) پانسمان خشک خانم واعظی

ساده و پانسمان مر طوب بعد از 

( عملی0شستشوی زخم()  

08-01  11/7  01 شنبه 

انواع تختها و یونیت بیمار، کنترل  خانم نجاتی

( 1عفونت و تبیین قوانین پراتیک)

 عملی

01-8  10/7  05 یکشنبه 

8-01 ( عملی0عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  01 چهارشنبه 

01-01 ( عملی1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  07 چهارشنبه 

5/01-01 ( عملی1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  11/7  08 چهارشنبه 

( عملی1اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  11/7  09 چهارشنبه 

( تمرین0اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-8  15/7  11 پنج شنبه 

( تمرین1اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-01  15/7  10 پنج شنبه 

01-01 ( تمرین0عالئم حیاتی) خانم نجاتی  18/7  11 یکشنبه 

8-01 فرآیند پرستاری خانم مرادی  0/8  11 چهارشنبه 

احکام اسالمی در مراقبت از  خانم مرادی

 مددجویان

01-01  0/8  11 چهارشنبه 

( عملی1اکسیژن درمانی ) خانم اقوامی  01-01  0/8  15 چهارشنبه 

8-01 تمرین( 1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  1/8  11 شنبه 
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( تمرین1عالئم حیاتی) خانم نجاتی  01-5/01  1/8  11 شنبه 

( عملی0ساکشن) خانم اقوامی  01-01  1/8  17 شنبه 

مراقبت از زخم ) پانسمان خشک  خانم واعظی

ساده و پانسمان مر طوب بعد از 

( عملی1شستشوی زخم()  

08-01  1/8  18 شنبه 

( تمرین1اکسیژن درمانی ) خانم نجاتی  01-8  8/8  19 چهارشنبه 

( تمرین0ساکشن) خانم نجاتی  01-01  8/8  11 چهارشنبه 

 مراقبت از زخم) پانسمان خشک ساده خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین0زخم(  )  

01-5/01  8/8  10 چهارشنبه 

( عملی1ساکشن) خانم اقوامی  01-01  8/8  11 چهارشنبه 

( تمرین1کشن)سا خانم نجاتی  01-8  00/8  11 شنبه 

 مراقبت از زخم) پانسمان خشک ساده خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین1زخم(  )  

01-5/01  00/8  11 شنبه 

( عملی1ساکشن) خانم اقوامی  01-01  00/8  15 شنبه 

مراقبت از زخم ) پانسمان خشک  خانم واعظی

ز ساده و پانسمان مر طوب بعد ا

( عملی1شستشوی زخم()  

08-01  00/8  11 شنبه 

( تمرین1ساکشن)   خانم نجاتی  01-8  01/8  17 یکشنبه 

 مراقبت از زخم) پانسمان خشک ساده خانم نجاتی

 و پانسمان مر طوب بعد از شستشوی

( تمرین1زخم(  )  

01-5/01  01/8  18 یکشنبه 

8-01 دارومانی خانم اقوامی  08/8  19 شنبه 
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و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم اقوامی

 ( عملی0گیری )

01-01  08/8  11 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی0دار و بانداژ( )  

08-01  08/8  10 شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خام اقوامی

 ( عملی1گیری )

01-8  09/8  11 یکشنبه 

 یات در مراقبت وقانونجایگاه اخالق خانم مرادی

 در خدمات مراقبت

01-8  11/8  11 چهارشنبه 

01-01 بی حرکتی و پوزیشن ها خانم مرادی  11/8  11 چهارشنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین0گیری)

01-5/01  11/8  15 چهارشنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم اقوامی

 ( عملی1گیری )

01-01  11/8  11 چهارشنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم نجاتی

( تمرین0دار و بانداژ( )  

01-8  11/8  17 پنج شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین1گیری)

01-01  11/8  18 پنج شنبه 

و نمونه   IM,SC,ID انواع تزریقات خانم نجاتی

 ( تمرین1گیری)

10-8  15/8  19 شنبه 

01-01 عملی  0انواع سرم و سرم تراپی  خانم اقوامی  15/8  51 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی1دار و بانداژ( )  

08-01  15/8  50 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم نجاتی

( تمرین1دار و بانداژ( )  

01-8  11/8  51 یکشنبه 
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تمرین   0انواع سرم و سرم تراپی  خانم نجاتی  01-8  19/8  51 چهارشنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی0گرم)

01-01  19/8  51 چهارشنبه 

عملی   1انواع سرم و سرم تراپی خانم اقوامی  01-01  19/8  55 چهارشنبه 

تمرین   1انواع سرم و سرم تراپی  خانم نجاتی  01-8  1/9  51 شنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-5/01  1/9  57 شنبه 

عملی 1انواع سرم و سرم تراپی  خانم اقوامی  01-01  1/9  58 شنبه 

 بانداژ و پانسمان) پانسمان زخم درن خانم واعظی

( عملی1دار و بانداژ( )  

08-01  1/9  59 شنبه 

تمرین   1و سرم تراپی انواع سرم  خانم نجاتی  01-8  1/9  11 یکشنبه 

8-01 مفهوم ایمنی بیمار خانم مرادی  1/9  10 چهارشنبه 

 بانداژ، پانسمان) پانسمان زخم درن خانم نجاتی

( تمرین1دار و بانداژ( )  

01-01  1/9  11 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم اقوامی

( عملی0ها)   

01-01  1/9 بهچهارشن   11 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم نجاتی

(  تمرین0ها )  

01-8  7/9  11 پنج شنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-01  7/9  15 پنج شنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم اقوامی

( عملی 1ها)  

01-8  9/9  11 شنبه 

داروهای خوراکی و قطره  اسپری ها، خانم اقوامی

 عملی 1ها

01-01  9/9  17 شنبه 
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( 0بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  9/9  18 شنبه 

8-01 نیاز های تغذیه ای در مددجویان خانم اقوامی  01/9  19 یکشنبه 

، پوزیشن دهی، کمپرس سرد و OOB خانم نجاتی

 ( عملی1گرم)

01-5/01  01/9  71 یکشنبه 

نم اقوامیخا  نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله 

( عملی0معده )  

01-8  01/9  70 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم نجاتی

(  تمرین1ها )  

01-01  01/9  71 چهارشنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم اقوامی

( عملی1معده )  

01-01  01/9  71 چهارشنبه 

اسپری ها، داروهای خوراکی و قطره  خانم نجاتی

(  تمرین1ها )  

01-8  01/9  71 شنبه 

( 0بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-01  01/9  75 شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  01/9  71 شنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم نجاتی

( تمرین0معده )  

01-8  07/9  77 یکشنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم اقوامی

( عملی1معده )  

01-8  11/9  78 چهارشنبه 

01-01 تعادل مایعات خانم اقوامی  11/9  79 چهارشنبه 

نیازهای دفع در  خانم اقوامی

(سونداژخانم ها        0مددجویان)

 عملی

01-01  11/9  81 چهارشنبه 
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 زهای تغذیه ای در مددجویان لولهنیا خانم نجاتی

( تمرین1معده )  

01-8  10/9  80 پنج شنبه 

 نیازهای تغذیه ای در مددجویان لوله خانم نجاتی

( تمرین1معده )  

01-01  10/9  81 پنج شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-8  11/9  81 شنبه 

نیازهای دفع در  خانم اقوامی

سونداژخانم ها        (1مددجویان)

 عملی

01-01  11/9  81 شنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم واعظی

 عملی

08-01  11/9  85 شنبه 

نیازهای دفع در  خانم نجاتی

 (سونداژخانم ها  تمرین1و0مددجویان)

01-8  11/9  81 یکشنبه 

( 1بخیه زدن و خارج کردن بخیه) خانم نجاتی

 تمرین

01-8  17/9  87 چهارشنبه 

( سونداژ 0نیازهای دفع در مددجویان) آقای پوررحیمی

 آقایان عملی

 88 بعد از هماهنگی با استاد

( سونداژ 0نیازهای دفع در مددجویان) آقای پوررحیمی

 آقایان تمرین

 89 بعد از هماهنگی با استاد

01-01 مفهوم مرگ خانم اقوامی  17/9  91 چهارشنبه 

8-01 (0مراقبت از جسد) خانم نجاتی  18/9  90 پنج شنبه 

01-01 (1مراقبت از جسد) خانم نجاتی  18/9  91 پنج شنبه 

8-01 (1مراقبت از جسد) خانم نجاتی  11/9  91 شنبه 

01-01 مفهوم دردوخواب وآسایش خانم اقوامی  11/9  91 شنبه 
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  ارائهمکان  عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


