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بخش اطفال بیمارستان   ي:محل برگزاری کار عمل

 آیت اهلل موسوی

 طبق برنامه آموزشي محل برگزاری امتحان: طبق برنامه آموزشي تاریخ و ساعت امتحان:

 

 جاویدپور -( درس مسوول) عباسي -افشین جو  عملي  :     )مسئول درس( خانم افشین جوتئوری :      :اسامي مدرسين

 :مسئولین آموزش دانشکده و ایمیل دانشگاهينحوه ی تماس با مدرسین

 تئوری: شرح درس   

     اخالت مناسب جهت رفع در این درس با استفاده از مهارتهای تفکر انتقادی و براساس فرآیند پرستاری و مراقبت خانواده محور، نحوة ارائه مد     

درس در دو          ناتواني خانواده و کودک تأکید مي گردد. این داده مي شود. همچنین بر آموزش و مشکالت سالمتي شایع در نوزادان و کودکان آموزش 

اختالالت مربوط به       که در تدریس  بخش ارائه مي شود بخش اول اختصاص به نوزادان و بخش دوم اختصاص به کودکان بیمار دارد شایان ذکر است

 سیستم های مختلف بدن بر اختالف عالئم و مراقبت ها در کودکان و بزرگساالن تأکید مي شود

 :کارآموزی شرح درس    

 نفس        د به در این دوره تاکید بر آن است که با فراهم کردن موقعیت های مختلف یادگیری در عرصه های متفاوت به کسب تجربه،افزایش اعتما

خانواده های آن ها            مراقبت به کودک در سالمت و بیماری ،حمایت و آموزش  گیری دانشجو کمک شود تا در ارائهو توانایي  تصمیم  ،کسب استقالل

 مهارت الزم را کسب نماید.

 

 :اهداف كلي     
 

 هدف كلي تئوری
مراقبتي و و روش های     ک و خانواده و مفاهیم د در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودجهت تلفیق آموخته های قبلي خو کمک به دانشجو

و کودکان و ارائه مداخالت lنوزادان درکلیات تکامل بیولوژیکي سیستم های مختلف بدن به منظور ایجاد توانایي بررسي و شناخت حالت های انحراف سالمتي 

 مناسب پرستاری.

 موزیهدف كلي كارآ    



 

و        افزایش مهارت دانشجو در تعامل مناسب با کودک و خانواده و سایر اعضاء تیم بهداشتي درماني،انجام روشههای مراقبتهي ،آمهوزش بهه خهانواده       

نوتهواني   و  زشهي آمو و رفهع مشهکالت و نیازههای مراقبتهي     توانایي حل مشکل و تصمیم گیری به منظور بهبود عملکرد مستقل دانشجو در زمینه تشهخی  

 کودکان سنین مختلف.

 

 :نظریاهداف اختصاصي     

 وزادان مبتال به بیماریهای مادرزادی دستگاه گوارش را توضیح دهند. نبررسي و مراقبتهای پرستاری از  .1

 تال را شرح دهند.لبررسي و مراقبتهای پرستاری از توزادان مبتال به مشکالت اسک .2

 زادان مبتال به مشکالت مادرزادی سیستم عصبي را بیان نمایند.بررسي و مراقبتهای پرستاری از تو  .3

 بررسي و مراقبتهای پرستاری از توزادان مبتال به مشکالت متابولیک را مورد بحث قرار دهند. .2

 مفاهیم کودک بیمار و سیستم مراقبت بهداشتي و کودک بستری را توضیح دهند. .0

 به بیماریهای مزمن را شرح دهند. را از کودک مبتال  رمفاهیم مراقبت خانواده محو .6

 مراقبت پرستاری از کودک در حال استحضار را بیان نمایند. .7

 مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت سیستم تنفسي را مورد بحث قرار دهند. .8

 مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت سیستم گوارشي را شرح دهند.  .6

 کودک مبتال به اختالالت قلبي را بیان نمایند.  مراقبتهای پرستاری از .15

 مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت کلیوی را توضیح دهند. .11

 مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت خوني را شرح دهند. .12

 مراقبتهای پرستاری از کودک مبتال به اختالالت شناختي و حسي را مورد بحث قرار دهند. .13

 

 باليني: اهداف اختصاصي      

 دانشجو قادر به حفظ اصول ایمني برای کودک بستری باشد. .1

 دانشجو قادر به رعایت اصول احتیاطات همه جانبه کنترل عفونت در بخش باشد. .2

 دانشجو قادر به گرفتن شرح حال از  کودک یا خانواده کودک  بستری باشد. .3

 بستری باشددانشجو قادر به شناسایي، رشد و تکامل کودک  .2

 دانشجو قادر به شناسایي یافته های آزمایشگاهي غیر طبیعي از طبیعي مربوط به کودک بستری باشد.-0 .0

 دانشجو قادر باشد پانسمان را به شیوه صحیح و علمي مطابق با کتب مرجع پرستاری انجام دهد. .6

 دانشجو بتواند بیمار را جهت عمل آماده نماید .7

 ولیه در هنگام بروز تشنج برای کودک انجام دهد.دانشجو قادر باشد اقدامات ا .8

 دانشجو قادر باشد اقدامات اولیه در هنگام بروز دیسترس تنفسي برای کودک انجام دهد. .6

 .تهیه نمایدORS  دانشجو قادر باشد محلول .15

 دانشجو قادر به آموزش والدین در زمینه مراقبت از کودک بستری باشد. .11

 ثبت  جذب و دفع کودک بستری باشد.دانشجو قادر به اندازه گیری و  .12

 دانشجو قادر به اندازه گیری و ثبت  عالئم حیاتي کودک بستری باشد. .13

 دانشجوقادرباشدازدستگاه نبوالیزر به نحوصحیح استفاده نماید .12

 دانشجو قادر به انجام اکسیژن تراپي مطابق با اصول علمي برای کودک بستری در بخش باشد. .10

 اکشن مطابق با اصول علمي برای کودک بستری در بخش باشد.دانشجو قادر به انجام س .16

 دانشجو قادر باشد سرم و الکترولیت مربوط به آن را مطابق دستورالعمل علمي تهیه نماید. .17

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک مبتال به عفونت سیستم عصبي باشد. .18

 بتال به عفونت سیستم تنفسي باشد.دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک م .16

 دانشجو قادر به انجام مراقبت پرستاری از کودک مبتال به عفونت سیستم گوارشي باشد. .25



 دانشجو بتواند الکترولیت و سرم دریافتي کودک بستری را به دقت کنترل و ثبت نماید. .21

 دانشجو بتواند با رعایت اصول صحیح و علمي دارو بدهد .22

 نه تغییر وضعیت کودک را شناسایي و اطالع دهد.دانشجو بتواند هرگو .23

 دانشجو قادر باشد از کودک بعد از انجام پونکسیون مایع نخاعي مراقبت بعمل آورد. .22

 دانشجو قادر به ثبت گزارش پرستاری طبق قوانین گزارش نویسي برای کودک بستری باشد. .20

 رابه نحو مطلوب انجام دهد(  نمونه مدفوع – تریلنمونه ادرارتمیزواس)  دانشجو قادر باشد تهیه نمونه های مختلف .26

 قندی و محلولهای هایبرتونیک %0با استفاده از سرمهای قندی  درصد 1220،720، 15دانشجو قادر به تهیه سرم های قندی با غلظت های مختلف  .27

 باشد

 

 شيوه تدریس

 نظری:   

 فرانسهای کالسي  کن -بحث گروهي -پرسش و پاسخ -ارائه مطالب به صورت سخنراني      

 : بالیني   

 با نظارت مربي اجرای عملي مهارتهای پرستاری بر بالین کودک   

 استفاده از بمفلت و فیلمهای آموزشي مرتبط   

 :ابزار آموزشي  

 عروسک-- power point-لپ تاپ- ویدئو پروژکتور  -ماکت  –برد  وایت    

    

 نوظایف دانشجویا  

 تئوری

   گروهي ها و بحث های ارائه کنفرانس ه .1

  حضور فعال در جلسات کالس ه .2

 = عدم غیبت غیر موجه  ه .3

 باليني

 پمفلت وارائه فرآیند پرستاری ،تکلیف)فعالیت آموزشي مرتبط با بخش کودکان در قالب ارائه  .1

 ی روزانه و بحثها شرکت در کنفرانسها .2

 

 ارزشيابي

 واحد نظری   

 نمره (  2)   %15ی   دیز ( در زمان های مشخ  شده در جدول زمانبنهآزمون های مراحله ای ) چهار کوئ .1

 نمره ( 1)   %0عدم غیبت غیرمجاز و حضور فعال دانشجو   ه .2

 نمره ( 17)   %80 ترم پایان  امتحان ه .3

 تقویت مهارت تفکرانتقادی–روش نقش بازی کردن جهت یادگیری –تکالیف کالسي )استفاده ازمطالعه موردی - .2

 د عمليواح   

 درصد 35                                                                         :عمومي ارزشیابي. 1

 درصد 20                                             :تخصصي ارزشیابي. 2

 درصد 15فلت و ...( فعالیت آموزشي مرتبط با بخش کودکان در قالب بحث گروهي،کنفرانس،پم تکلیف ). ارائه 3

 درصد 10   ها                                                           کنفرانس/ راندها/ گروهي بحث .شرکت در در2
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 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 خانم افشین جو تدابیر پرستای و عمومي از نوزادان پر خطر 2-6 27/6 شنبه دو اول

 -اسهههپینابیفیدا  -میکروسههفالي  -هیدروسههفالي  2-6 28/6 شنبهسه  دوم

 مننگومیلوسل و مراقبتها -مننگوسل

 خانم افشین جو

 -پهای چمهاقي   -دیسپالزی تکامل مفصهل هیهپ   2-6 31/6 شنبهدو سوم

                                                                  شکاف لب و کام                         

 خانم افشین جو

 خانم افشین جو امفالوسل -ناهنجاریهای آنورکتال -آترزی مری 2-6 6/7 سه شنبه چهارم

 -نهههان بیفیگههي -هیدروسههل -فتههق دیههافراگمي 2-6 7/7 چهارشنبه پنجم

 اکستروفي مثانه -اپي سپادیاس -هیپوسپادیاس

 خانم افشین جو

هیپوتیروئیدیسههم مههادر زادی    -يسههابهههام جن 2-6 13/7 سه شنبه ششم

Pkuگاال کتوزومي ) کوئیز اول 

 خانم افشین جو

 خانم افشین جو تشنج های نوزادی – NEC -سپسیس 2-6 12/7 چهارشنبه هفتم

تدابیر پرسهتاری کهودک    –استرسورهای بستری  2-6 27/7 سه شنبه هشتم

 آمادگي جهت بستری -بستری

 افشین جوانم خ

 افشین جوخانم  روشهای مراقبتي اطفال 2-6 28/7 چهارشنبه نهم

مراقبههت از کههودک مبههتال بههه بیمههاری مههزمن و   2-6 2/8 سه شنبه دهم

 معلولیت

 افشین جوخانم

 خانم افشین جو کودک در حال احتضار 2-6 0/8 چهارشنبه یازدهم

 خانم افشین جو ) کوئیز دوم ( اختالالت شناختي و حسي 2-6 11/8 سه شنبه دوازدهم

 افشین جوخانم  اختالالت آب و الکترولیت 2-6 12/8  سیزدهم



 افشین جوخانم  عفونت ادراری -اسهال و استفراغ 2-6 18/8 سه شنبه چهاردهم

سندرم  -تومور ویلمز -ریفکالکس مثانه به حالب 2-6 16/8 چهارشنبه پانزدهم

 APSGN -نفردتیک

 خانم افشین جو

 خانم افشین جو پنوموني –سندرم های کروپ  2-6 20/8 سه شنبه انزدهمش

( آسپیواسهیون جسهم    cpr احیاء قلبهي ریهوی )   2-6 26/8 چهارشنبه هفددهم

 خارجي

 خانم افشین جو

آسهم   -انسداد راه هوایي ) آپنه ( فیبروزکیستیک 2-6 3/6 چهارشنبه هیجدهم

 ) کوئیز سوم (

 خانم افشین جو

درهم رفتگي روده  -ریفالکس به مری -مگاکولون 2-6 17/6 رشنبهچها نوزدهم

 HPSتنگي هیپرتروفیک پیلور  -ها

 خانم افشین جو

 خانم افشین جو اختالالت قلبي مادر زادی -بیماری سلیاک 2-6 22/6 چهارشنبه بیستم

 خانم افشین جو سندرم کاوازاکي -عوارض بیماری قلبي 2-6 1/15 چهارشنبه بیست و یکم

سهرطان   -همهوفیلي  -تا السمي –آنمي فقر آهن  2-6 8/15 چهارشنبه بیست و دوم

 سیستم خون و لنفاوی

 خانم افشین جو

 خانم افشین جو اختالالت تشنجي 2-6 10/15 چهارشنبه بیست و سوم

بیست و 

 چهارم

فلهج مغهزی ) کهوئیز     -ادامه اخهتالالت تشهنجي   2-6 22/15 چهارشنبه

 چهارم (

 خانم افشین جو

      

      

 طبق برنامه اعالم شده امور بالیني جدول زمان بندی واحد عملي:

 دانشجويان ترم پنج پرستاری:

 کارآموزی مهد کودک

 مدرسين موضوع جلسه ساعت تاريخ روز جلسه

برطبق برنامه  شنبه اول

 کاراموزی گروهها

ارتباط درماني حاکي از اعتماد با کودک، و  13-8

زمینه انجام بازی  پرسنل مهد کودک برقرار کند.

 متناسب با سن کودک را فراهم نماید

 سهیال عباسي

  یکشنبه دوم

"" 

تفسیر  نقاشي گرفته شده از کودک منتخب بر  13-8

ارائه آموزش های الزم  اساس معیارهای تکاملي/

طه با تغذیه ، به پرسنل مهدکودک در راب

 بهداشت و نحوه مراقبت کودکان 

 سهیال عباسي

  دوشنبه سوم

 

"" 

بررسي کودک منتخب در مراحل سني مختلف از  13-8

لحاظ رشد و تکامل ) جسمي ، رواني و اجتماعي 

/ طراحي و اجرای ( و سیستم های مختلف بدن 

برنامه آموزشي مناسب در جهت رفع مشکالت 

 ووالدین  ل مهدکودککودک منتخب برای پرسن

 سهیال عباسي

بررسي کودک منتخب در مراحل سني مختلف از  8-13 "" سه شنبه چهارم

لحاظ رشد و تکامل ) جسمي ، رواني و اجتماعي 

/ طراحي و اجرای ( و سیستم های مختلف بدن 

برنامه آموزشي مناسب در جهت رفع مشکالت 

 ووالدین  کودک منتخب برای پرسنل مهدکودک

  عباسيسهیال



بررسي کودک منتخب در مراحل سني مختلف از  8-13 "" چهارشنبه پنجم

لحاظ رشد و تکامل ) جسمي ، رواني و اجتماعي 

/ طراحي و اجرای ( و سیستم های مختلف بدن 

برنامه آموزشي مناسب در جهت رفع مشکالت 

 ووالدین  کودک منتخب برای پرسنل مهدکودک

 سهیال عباسي

ارایه گزارش کار مهد کودک و تکالیف  8-13 "" پنج شنبه ششم

 مربوطه

 سهیال عباسي

 

 کاراموزی بيمارستان

 

 روز اول

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 8-35/8 معارفه، بیان اهداف کارآموزی و شیوه ارزشیابي، آشنایي با بخش و پرسنل 1

 35/8-6 آموزش نحوه برقراری ارتباط با کودک و خانواده  وی 2

 6-25/6 خانواده و اخذ شرح حال از کودک آموزش 3

 25/6-25/6 آموزش نحوه شست و شوی دست 2

 25/6-15 آموزش نحوه کنترل عالیم حیاتي 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-05/15 آموزش مطالعه پرونده و کاردکس 7

 05/15-15/11 سال 7آموزش نحوه آموزش به والدین و کودک باالی  8

 I&O 35/11-15/11کنترل  و کودک وزن کردن نحوه زشآمو 6

 35/11-05/11 تن شویه کودک تب دار نحوه آموزش 5

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 12-35/12 اطفال بخش پرستاری گزارش نوشتن در الزم نکات آموزش 1

 

 روز دوم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

بیمار برای دانشجویان،مطالعه پرونده و کاردکس بیمار تحت مراقبت،برقراری ارتباط با  تعیین 1

 مراقبت و گرفتن شرح حال از کودک تحت مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 نظارت بر کنترل عالیم حیاتي 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-15 کودک فیزیکي معاینه انجام نحوه آموزش 2

 15-35/15 تراحتاس 0

 35/15-20/15 کودک ایمني درباره الزم نکات آموزش 6



آموزش چگونگي محاسبه دوز دارو ها و نحوه اجرای دستورا ت دارویي )خوراکي، تزریقي، شیاف  7

 و قطره و ...(

20/11-20/15 

 20/11-12 12حیاتي ساعت  عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 8

 12-35/12 رم ، مشخ  کردن برنامه روز بعد)کنفرانس بالیني و دارویي(آموزش نحوه آماده کرد ن س 6

 

 روز سوم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-05/15 آموزش نحوه انجام فیزیوتراپي قفسه سینه 7

 05/15-15/11 وه اکسیژن درماني با ماسک و کانوال و نحوه استفاده از نبوالیزرآموزش نح 8

 15/11-35/11 آموزش نکات الزم در مورد تفسیر آزمایشات 6

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 1

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oثبت  نظارت بر 1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز چهارم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

( و مراقبتهای قبل و DMSAو   VCUGنتهای ادراری )آموزش انجام روشهای تشخیصي در عفو 7

 بعد از آن

11-35/15 

 11-35/11 آزمایشات تفسیر مورد در الزم نکات آموزش 8

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن ثبت گزارش پرستاری ، مشخ  و  I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 



 

 روز پنجم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 بعد و قبل مراقبتهای ( و LP ،EEGصبي)ع عفونتهای در تشخیصي روشهای نحوه انجام آموزش 7

 آن از

11-35/15 

 11-35/11 آزمایشات تفسیر مورد در الزم نکات آموزش 8

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن تاری ، مشخ و ثبت گزارش پرس  I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز ششم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-11 آن از بعد و قبل مراقبتهای و(  BMA)لوسمي  در تشخیصي روشهای نحوه انجام آموزش 7

 11-35/11 آزمایشات تفسیر مورد در الزم نکات آموزش 8

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 5

 و بالیني کنفرانس)بعد زرو برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز هفتم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 



 35/8-25/8 اتيحی عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-15/11 آموزش نحوه تدوین فرایند پرستاری در بیماریهای کودکان 7

 15/11-35/11 ساکشن و کنترل راه هوایي در کودکانآموزش نحوه انجام  8

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 هشتم روز

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-11 آزمایشات تفسیر مورد در الزم نکات آموزش 7

نمونه ترشحات ته حلق و  نحوه جمع آوری نمونه ها ) ادرار، مدفوع، مورد در الزم نکات آموزش 8

)... 

35/11-11 

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز نهم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0



 15-35/15 استراحت 6

 35/15- 11 آزمایشات تفسیر مورد در الزم نکات آموزش 7

 11-35/11 آموزش نکات الزم در مورد بازی درماني  و اثرات بازی در بیماریهای اطفال 8

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 6

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 1

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز دهم

 زمان دانشجوبرنامه کاری مربي/  

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ویيارائه کنفرانس بالیني و دار 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-35/11 ارائه تکالیف پایان دوره 7

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 8

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 6

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 

 روز يازدهم

 زمان برنامه کاری مربي/ دانشجو 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح تنگرف و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 ارائه کنفرانس بالیني و دارویي 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-35/11 رهارائه تکالیف پایان دو 7

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 8

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 6

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 



 روز دوازدهم

 زمان ه کاری مربي/ دانشجوبرنام 

 با ارتباط مراقبت،برقراری تحت بیمار کاردکس و پرونده دانشجویان،مطالعه برای بیمار تعیین 1

 مراقبت تحت کودک از حال شرح گرفتن و مراقبت تحت بیمار

35/8-8 

 35/8-25/8 حیاتي عالیم کنترل بر نظارت 2

3 case presentation 6-25/8 

 6-35/6 بالیني و دارویي ارائه کنفرانس 2

 35/6-15 15دارویي ساعت  دستورات اجرای سرم و  کردن آماده بر نظارت 0

 15-35/15 استراحت 6

 35/15-35/11 ارائه تکالیف پایان دوره 7

 35/11-05/11 12 ساعت دارویي دستورات واجرای کردن آماده بر نظارت 8

 05/11-12 12 ساعت حیاتي عالیم ثبت و کنترل بر نظارت 6

 و بالیني کنفرانس)بعد روز برنامه کردن و ثبت گزارش پرستاری ، مشخ   I&Oنظارت بر ثبت  1

 (دارویي

35/12-12 

 توضيحات الزم:

 


