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 هداف آموزشیا

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

 به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالت های انحراف روش های مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن •

  کان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری.سالمتی در نوزادان و کود  •

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

 :حیطه شناختی 

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

   .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 

 اری از توزادان مبتال به مشکالت متابولیك را مورد بحث قرار دهند.بررسی و مراقبتهای پرست 

  .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 

 یستم تنفسی را مورد بحث قرار دهند.مراقبتهای پرستاری از کودك مبتال به اختالالت س 

  .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 

 کودك مبتال به اختالالت خونی را شرح دهند. مراقبتهای پرستاری از 

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

 

 

 



 

 :حیطه عاطفی 

 در مورد موضوعات مر بوطه تحقیق نماید 

 .در مورد موضو عات سوال نماید 

 دربحث های گروهی شرکت نماید 

 روش های تدریس

  فایل صوتی درسامانه نویدبار گذاری  پرسش و پاسخ  ایفای نقش بحث گروهی 

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round 
Case Based  

Discussion 
 شدهبیمار شبیه سازی 

 سامانه های آموزشی رسمی 
  سامانه های آموزشی

 غیررسمی
 سایر تکلیف محور 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی(
  منابع

 الکترونیک
 کتاب / جزوه  وایت بورد پاورپوینت 

  /تصویر

 عکس

 /کاتالوگ 

 بروشور

  /نمودار

 چارت

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

 رایانه سایر مواد و وسایل آموزشی:  

 (سامانه نوید مکان برگزاری آموزش)مجازی
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی 

 سایر مکان های آموزشی:  

 )تجارب یادگیری )مرتبط با استاد 
  ومراقبتهای اطفالبیماریهاومشکالت شایع  -آشنایی باارزیابی کودك 

 و کوئیز مجازی  مادگی الزم در خصوص مطالب تدریس شده جلسات قبل و شرکت در پرسش و پاسخ کالسآ

 
 

 



 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 دوره درطول  شده مشخص موضوع باوکوئیزها   درسی گزارشات  ارائه  
 ) درزمان مشخص شده ( 

 مجازی کالس در پویا و خالق فعال، حضور 
 درصفحات مجازی پاسخ یادگیری اهداف مشخص شده و پرسش در شرکت 

 مجازی شرکت در بحث های کالسی 
 مجازی شرکت در جلسات تئوری 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

     ، هیل راهنمایی و تسدانشججویان عزیز توجه داشجته باشجند با توجه به گسترد گی و تنوع زیاد مطالب و از طرفی کمبود وقت ، نقش استاد

 یادگیری است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می باشد و انتظار می رود:

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

  (درسامانه تاییدمطالعه)عدم جلسه موجب کسر نمره خواهد شد.  3غیبت  بیش از 

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

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

 : مجازها

 به صورت پیام درسامانه نوید سوال پرسیدن و بحث در مورد موضوع 

  محدودیتها:

 عدم تاییدمطالعه درسامانه(غیبت غیر موجه نداشته باشد( 

 

  

 های ایمنی از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...توصیه

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست منابع درسی

 
 تهران  - مهناز شوقی - مهناز سنجری - سونیا آرزو مانیانس -درسنامه پرستاری کودکان ) براساس سرفصل دروس ( - دانا – ونگ

 .4331ویراست دهم  -انتشارات جامعه نگر با همکاری نشر سالمی

 4331- اول چاپ –اندیشه رفیع انتشارات  –وهمکاران محمود خدابنده  –  0243مبانی طب کودکان  - نلسون 

  4331 –گلبان انتشارات  - دکتربهرام قاضی جهانی وهمکاران -0242نوزادان نلسون  –نلسون 

  4331-نگر نشرجامعه تهران– کودکان  پرستاری مرورجامع–حامدمرتضوی وهمکاران 

  4311 نوردانش فرهنگی موسسه انتشارات تهران – سالم کودك –گروه کودکان دانشگاه شهیدبهشتی 

 wong "  s Essentials of Pediatric Nursing.1 Thed.C0242. 

 MosBy "  s Dictionary (Medical , Nusing & Allied Health) 1Thed.C0243 

 Pediatric Nursing Rewenee Betz,Sowden,Mosby 1Thed.C0221 

 Betz,Sowden,Mosby Pediatric Nursing Rewenee 1Thed.C0221 

  

 وش ارزشیابیر

 گسترده پاسخ
 ته کو

 پاسخ
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای

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

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP  
  

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( .......نمره،  عملی:   32...... نمره: نظری ......32......) از بارم بندی نمره 

حضور و مشارکت فعال ومطالعه بموقع 

 .. نمره3.: منابع
 کار عملی: ...... نمره نمره 5 تکالیف کالسی وکوئیز :

 نمره 53  :/ دورهامتحان پایان ترم .... نمره :/ دورهامتحان میان ترم 

 سایر موارد:

 
 

 

 

 

 



 

 جلسه

 جلسات زمانبندی جدول

 41/1/33خانم جاویدپور     -تدابیر پرستاری و عمومی از نوزادان پر خطر اول

 41/1/33     عباسیخانم  -مننگومیلوسل و مراقبتها -مننگوسل -اسپینابیفیدا  -میکروسفالی -هیدروسفالی دوم

 33 1/ 02     خانم عباسیشکاف لب و کام   -پای چماقی -دیسپالزی تکامل مفصل هیپ   سوم

                                                     03/1/33   خانم عباسی(   )کوئیز اولمفالوسلآ -ناهنجاریهای آنورکتال -آترزی مری   چهارم

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

 02/1/33     خانم افشین جو

 01/1/33    خانم عباسی گاال کتوزومیPkuهیپوتیروئیدیسم مادر زادی   -یسابهام جن ششم

 33/ 32/1   خانم افشین جو تشنج های نوزادی)کوئیزدوم( -آنتروکولیت نکروزان  – NEC -سپسیس هفتم

 4/1/33    خانم عباسی آمادگی جهت بستری -تدابیر پرستاری کودك بستری –استرسورهای بستری  هشتم

 3/1/33  خانم عباسی آمادگی جهت بستری -تدابیر پرستاری کودك بستری –استرسورهای بستری  نهم

 1/1/33  خانم عباسی )کوئیزسوم(روشهای مراقبتی اطفال دهم

 1/1/33  خانم عباسی مراقبت از کودك مبتال به بیماری مزمن و معلولیت یازدهم

 33/ 42/1  خانم عباسی مراقبت از کودك مبتال به بیماری مزمن و معلولیت دوازدهم

 43/1/33   خانم افشین جو )کوئیزچهارم(کودك در حال احتضار سیزدهم

 1/33/ 42  افشین جوخانم  اختالالت شناختی و حسی چهاردهم

 41/1/33  خانم عباسی اختالالت آب و الکترولیت پانزدهم 

 1/33/ 02  خانم عباسی )کوئیزپنجم(اختالالت آب و الکترولیت شانزدهم

 00/1/33  خانم عباسی–اختالالت کلیوی  هفدهم

 01/1/33   خانم جاویدپور -اختالالت تنفسی هیجدهم

 01/1/33  خانم جاویدپور -اختالالت تنفسی نوزدهم

  03/1/33  خانم عباسی )کوئیزششم(اختالالت گوارشی بیستم

 4/1/33  خانم افشین جو ختالالت قلبی مادر زادیا بیست و یکم

 1/1/33  خانم افشین جو ختالالت قلبی مادر زادیا بیست و دوم

 1/1/33  خانم عباسی )کوئیزهفتم(ختالالت خونیا بیست و سوم

 بیست وچهارم

 بیست وپنجم

 1/1/33  خانم افشین جواختالالت تشنجی    

 44/1/33  خانم افشین جو )کوئیزهشتم(اختالالت تشنجی    

 


