
 

 پرستاری و مامایی دانشکده:

 کودکانگروه آموزشی: 

  Course Planطرح دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 رشته تحصیلی:  پرستاری پرستاری بیماری های کودکانعنوان واحد درسی: 

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 8ترم تحصیلی:   کارورزی: کارآموزی:  مجازی عملی:  نظری:  واحد

 ساعت،

 روزیا ماه
 بخش: سال: کارآموز  ساعت 201    

 کد درس:

00 

 

 پیشنیاز: 
 کارورزی

پرستاری  

کودکان 

 2و1

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/2000توسط وزارت بهداشت: 

بخش: کودکان، نوزادان،    سال: کارورز 
NICU 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  ملیحه جاویدپورنام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

 33184333 شماره تماس:
پست الکترونیک: 

mjavidpour5@gmail.com 

 زنجان دانشکده پرستاری و مامایی آدرس محل کار:

 عباسی و سپهری نیا خانم ها افشین جو،نام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

22/11/99 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری

* 
 ترکیبی مجازی

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

00/00/2000 

 

 شماره جلسات

 تاریخ تأیید  بازنگری شده:

 :EDOتوسط شورای 

00/00/2000 



 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

کودکان سنین مختلف نوزادان و ایجاد توانایی در دانشجو جهت برقراری ارتباط مناسب با کودک و خانواده، ارائه مراقبت به 

 دارای مشکل بر اساس فرایند پرستاری، مراقبت خانواده محور، با تاکید بر آموزش کودک و خانواده

 

  اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

  نوزاد را به تفصیل شرح دهدکودک و معاینه فیزیکی. 

  کودکان و نوزادان را بیان کند. کنترل عالیم حیاتینحوه صحیح 

 .اصول صحیح گزارش نویسی در کودکان و نوزادان را بیان کند 

 .نحوه صحیح محاسبه دوز داروها و آماده کردن سرم در کودکان و نوزادان را توضیح دهد 

 تشخیص دهد را آزمایشگاهی طبیعی غیر های یافته. 

  روش های اکسیژن درمانی در بخش کودکان، نوزادان وNICU .را توضیح دهد 

  انواع روش های تغذیه در نوزادان بخشNICU .را شرح دهد 

 .اصول مراقبتی کودکان و نوزادان دچار تشنج را بیان کند 

  ردبتنفسی در نوزاد را نام ب دیسترسعالیم سندرم. 

 تنفسی را شرح دهد. مبتال به اختالالت اقبتی کودکان و نوزاداناصول مر 

 روبینمی نوزادی را توضیح دهد انواع هیپر بیلی. 

 های خونی در نوزاد را شرح دهد ناسازگاری. 

  را شرح دهد.برنامه مراقبتی نوزاد مبتال به ایکتر 

 .اقدامات الزم در کودک و نوزاد دچار هیپوگلیسمی را شرح دهد 

  کند بیان دقت به را نوزادکودک و  احیاء صحیحروش. 

  نوزادان نارس را توضیح دهدی مراقبتبرنامه های. 
 

 :حیطه عاطفی 

  و  نوزادانهای کودکان،  بخش در عفونت کنترل موازین رعایتبهNICU دهد اهمیت. 

 .در برخورد با کودکان و نوزادان، مسئولیت پذیر باشد 

  را حفظ کند.در موارد بحرانی، خونسردی خود 



 

 :حیطه روانی حرکتی 

 کند شناسایی را طبیعی غیربه طور کامل انجام داده و موارد  را نوزادکودک و  فیزیکی معاینه. 

 نماید گزارش را طبیعی غیر موارد هرگونه و کرده گیری اندازه را نوزادکودک و  حیاتی عالئم. 

 را در محدوده طبیعی حفظ کند. نوزادکودک و  بدن دمای 

 دکن محاسبه را داروها صحیح دوز. 

 .داروهای کودک و نوزاد را به طور صحیح اجرا کند 

 دی تهیه کنقند رتونیكپهی های محلول از استفاده بارا  درصد ۵/۷ قندی سرم. 

 برای کودک و نوزاد اجرا کند علمی و صحیح نحو به درمانی را اکسیژن. 

 انجام دهد. صحیح شیوه بهرا  نوزاد پا پاشنه از نمونه گیری 

 OGT   یاNGT جاگذاری کند. نوزاد برای صحیح شیوه به را 

  ،انجام دهد  صحیح شیوه بهرا  نوزاد معده شستشویدر صورت نیاز. 

 .تغذیه نوزاد به صورت گاواژ را به طور صحیح انجام دهد 

 دندب کاره ب را نوزاد از فتوتراپی هنگام در پرستاری نکات. 

 دهد آموزش از کودک و نوزاد مراقبت نحوه مورد در والدین به. 

 دهد آموزش شیردهی زمینه در نوزاد مادر به. 

 .مراقبت صحیح از نوزادان نارس ا انجام دهد 

 کند گیری اندازه را اکسیژن اشباع میزان متری اکسی پالس دستگاه از استفاده با. 

 .به روش صحیح پوزیشن نوزاد را تغییر دهد 

  ونتیالتور را انجام دهد.مراقبت صحیح از نوزاد تحت 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی * پرسش و پاسخ * سخنرانی *

 پانل PBL نمایش عملی * کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب  *              * گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching * Grand Round 
 *Case Based  

Discussion 
 بیمار شبیه سازی شده

 سامانه های آموزشی رسمی
 

 سایر تکلیف محور * سامانه های آموزشی غیررسمی

 سایر روش های تدریس: 



 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(
 چارتنمودار/  بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت * کتاب / جزوه الکترونیکمنابع 

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

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیسایر مواد و وسایل آموزشی:  

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی * مجازی

 سایر مکان های آموزشی:  

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 توضیحات جامع بالینی مرتبط با بیماری ها و اصول مراقبت های پرستاری 

 تکالیف یادگیری ) مرتبط با فراگیر(

   ارائهCase Report  

 ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات تعیین شده 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات:    
 موقع به حضور  
  عدم غیبت 

 آموزشی مباحث در فعال شرکت 

 رعایت یونیفرم تعیین شده در بخش 
 رعایت پروتکل های ایمنی 

 
 مجازها : 

 استراحت به مدت بیست دقیقه در خارج از بخش، حین کارآموزی 
 

  :محدودیت ها 

  در اتاق بیمارانعدم استفاده از تلفن همراه  
 بخش عدم تجمع با یکدیگر در داخل 

 

 های ایمنی شامل:توصیه 
 رعایت احتیاطات استاندارد در برخورد با بیمار، جهت پیشگیری از انتقال آلودگی ها از بیمار و بالعکس 

  راه حل ایمنی جهت پیشگیری از انتشار آلودگی. 9رعایت 



 

 فهرست منابع درسی

 ترجمه دکتر منیژه نوریان و دکتر پرستو 2114، کودک سالم، ونگ درسنامه پرستاری کودکانگ، دی ال؛ ون .

 .  1399 اندیشه رفیع، تهران،انتشارات اوجیان، 

 اندیشه انتشارات . ترجمه دکتر زهرا عابدینی، 211۵، کودک بیمار، ونگ درسنامه پرستاری کودکانگ، دی ال؛ ون

 .  1392 رفیع، چاپ اول، تهران،

 کوریکولوم اصلی پرستاری ( مراقبت های ویژه نوزادانNICU ترجمه دکتر کدیور و همکاران، چاپ اول، نشر ،)

 .1398جامعه نگر، 

 ترجمه گروه مترجمان، ویرایش دکتر محمود خدابنده. انتشارات 2119نلسون  مبانی طب کودکان کلیگمن، ار؛ .

 .139۷اندیشه رفیع، چاپ اول. تهران، 

  1394کتر مژگان مظاهری و دکتر آزاده زنوزی. انتشارات گلبان، تهران، . ترجمه د2121نلسون؛ نوزادان نلسون.  

 ( شوقی، م، مرتضوی، ح؛ مرور جامع پرستاری کودکانDRS،نشر جامعه نگر، چاپ سوم، تهران .)1394. 

 Wong, D L; Wong’s Essentials of Pediatric Nursin. 10th edition. 2015. 

 

 روش ارزشیابی و بارم بندی نمره 

 نمره 2ارزشیابی عمومی:  نمره 2حضور منظم در بخش: 

 نمره 9ارزشیابی اختصاصی:  نمره 3شرکت فعال در کنفرانس ها و بحث های گروهی: 

 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه آموزشی 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

1 
معارفه، آشنایی با بخش و پرسنل، بیان اهداف کارورزی و شیوه 

 ارزشیابی، مشخص کردن موضوع کنفرانس ها

  NICUبخش اطفال، نوزادان و 

  NICUبخش اطفال و  و نوزاد کودک فیزیکی معاینه انجام نحوه آموزش 2

اطفالبخش  آموزش چگونگی محاسبه دوز داروها و نحوه اجرای دستورا ت دارویی 3   

  بخش اطفال  آموزش نحوه آماده کردن سرم 4

5 
و توضیح روش  بحث گروهی در مورد عفونت های ادراری در کودکان

 (DMSAو  VCUGهای تشخیصی مورد نیاز در عفونت های ادراری )

  بخش اطفال 
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  بحث گروهی در مورد اختالالت تشنجی و مراقبت های آن در کودکان

 قبل های مراقبت و EEGو  LPتوضیح در مورد نحوه انجام  و و نوزادان

 ها  آن از بعد و

  بخش اطفال

  بخش اطفال بحث گروهی در مورد پنومونی در کودکان 7

   بخش اطفال بحث گروهی در مورد آسم و سندروم های کروپ 8

9 
آموزش نحوه انجام فیزیوتراپی قفسه سینه، روش های اکسیژن درمانی، 

 از نبوالیزر و ساکشن در کودکان و نوزاداناستفاده 

  NICUبخش اطفال و 

  بخش اطفال بحث گروهی در مورد دیابت در کودکان 11

  بخش اطفال بحث گروهی در مورد سندروم کاوازاکی 11

  بخش اطفال بحث گروهی در مورد سندروم نفروتیك 12

  بخش اطفال کودکان CPRبحث گروهی در مورد  13

  بخش نوزادان آموزش در مورد نحوه شیردهی به نوزاد و آموزش مادر در این باره  14

15 
آموزش انواع ایکتر نوزادی و درمان آن و مراقبت های نوزاد تحت 

 فتوتراپی

  NICUبخش نوزادان و 

  NICUبخش نوزادان و  آموزش مراقبت های پس از تولد برای نوزاد 16

  NICUبخش  )ونتیالتور و ...( NICUآموزش نحوه کار با تجهیزات موجود در  17

  NICUبخش  NICUآموزش انواع مشکالت تنفسی و مراقبت های آنها در  18

  NICUبخش  آموزش در مورد هیپوگلیسمی نوزاد 19

  NICUبخش  در نوزادان TPNآموزش نحوه مصرف  21

  NICUبخش  نارس و نوزادان تحت ونتیالتورآموزش نحوه مراقبت از نوزادان  21

  NICUبخش  آموزش احیا نوزاد 22

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

 


