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حویذُ گلی:  هذرس     ٍاحذ عولی 5/0تئَری ٍاحذ 5/1: ًَع ٍ تعذاد ٍاحذ 

  
جلس20ِ: تذریس  اتتعذاد جلس      4داًطجَیبى پزستبری تزم : فزاگیزاى

  

( 1ٍ2)ٍ ًَساداى ثْذاضت هبدراى: پیص ًیبس       ضٌجِ ٍ یکطٌجِ 14-16: سهبى ثزگشاری

  

( سبعت 26)تئوری ( الف

:   شرح درس

در  ایي ٍاحذ درسی حبٍی اصَل هزاقجت خبًَادُ هحَر، هفبّین رضذ ٍ تکبهل، ًیبسّب ٍهطکالت ثْذاضتی کَدکبى 

عی ایي درس ثز تعبهل ٍ هذاخالت هٌبست پزستبر ثب کَدک ٍ خبًَادُ جْت حفظ ٍ ارتقبء . هختلف است یدٍرُ ّبی سي

ثعالٍُ ایي درس داًطجَ را ثب ًظزیِ ّب، جٌجِ ّبی فزٌّگی ٍ . ٍ پیطگیزی اس ثزٍس هطکالت ثْذاضتی تبکیذ هی ضَد سالهت

اجتوبعی هَثز ثز سالهت کَدک آضٌب کزدُ ضوٌبً استفبدُ اس هْبرت ّبی تفکز اًتقبدی ٍ حل هطکل ثب کبرثزد فزایٌذ پزستبری 

 .ثبضذ در هزاقجت اس کَدک ٍ خبًَادُ ًیش هذًظز هی

 

:  هدف کلی 

ٍ ًیبسّبی کَدک ٍ خبًَادُ ثِ هٌظَر اًجبم هذاخالت السم جْت ارتقب سالهت  تکبهل ،رضذ داًطجَ ثب فزایٌذ آضٌبیی

کَدک ٍ خبًَادُ در چبرچَة هزاقجت خبًَادُ هحَر ثب کبرثزد فزآیٌذ پزستبری هٌغجق ثز جٌجِ ّبی قبًًَی ٍ اخالقی هزاقجت اس 

کَدک 

 

:  اهدف ویژه 

 :فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌذاز 
اّویت سالهت در دٍرُ کَدکی را ثب تَجِ ثِ تبریخچِ، هیشاى هزگ ٍ هیز، اثتال، صذهبت ٍ ثزًبهِ ّبی هزاقجت  -1

 .ثْذاضتی ثیبى ًوبیٌذ

خبًَادُ هحَر، هزاقجت اس کَدکبى ٍ ًقص پزستبر در هزاقجت اس کَدک را ثب تَجِ ثِ فلسفِ هزاقجت، هزاقجت پزستبری  -2

غیزتزٍهبتیک، ارتجبط درهبًی، حوبیت اس خبًَادُ، تَسعِ سالهت ٍ پیطگیزی اس ثیوبریْب، تبثیز خبًَادُ اجتوبع 

 .فزٌّگ ٍ هذّت ثز سالهت کَدک ثیبى ًوبیٌذ

 . فزآیٌذ پزستبری اس کَدک ٍ خبًَادُ را ثب تأکیذ ثز تفکز اًتقبدی تَضیح دٌّذ -3

 .را ثزاسبس تئَری ّبی رضذ ٍ تکبهل؛ فزٍیذ، اریکسَى، پیبصُ ٍ کَلجزگ ثیبى ًوبیٌذهفبّین رضذ ٍ تکبهل  -4

ارتقبء سالهت کَدک ضیزخَار ٍ خبًَادُ ٍ ًقص پزستبر را ثب کبرثزد فزآیٌذ پزستبری در جٌجِ ّبی هختلف تکبهلی  -5

 .تَضیح دّذ



پزستبری در ارائِ هذاخالت پزستبری هطکالت ثْذاضتی دٍرُ ضیزخَارگی ٍ ًقص پزستبر را ثب کبرثزد تطخیص ّبی  -6

 .ثغَر کبهل تَضیح دّذ

ارتقبء سالهت کَدک ًَپب ٍ خبًَادُ را ثب ارائِ تذاثیز پزستبری هجتٌی ثز فزآیٌذ در جٌجِ ّبی هختلف تکبهلی تَضیح  -7

 .دّذ

ارتقبء سالهت کَدک خزدسبل را ثب تبکیذ ثز ًقص پزستبر ٍ ارائِ راّکبرّبی ضزٍری هجتٌی ثز ضَاّذ در جٌجِ ّبی  -8

 .هختلف تکبهلی تَضیح دّذ

را ثب کبرثزد تذاثیز پزستبری هجتٌی ثز تطخیص ّبی ( ًَپبیی ٍ قجل اس هذرسِ)هطکالت ثْذاضتی دٍرُ خزدسبلی  -9

 .پزستبری ثغَر کبهل تَضیح دّذ

 .تقبء سالهت کَدک سي هذرسِ ٍ خبًَادُ را ثب تبکیذ ثز جٌجِ ّبی هختلف تکبهلی تَضیح دّذار -10

 .هطکالت دٍراى هذرسِ را ثب کبرثزد تطخیص ّبی پزستبری در ارائِ هذاخالت پزستبری ثغَر کبهل تَضیح دّذ -11

ٍ ارائِ راّکبرّبی ضزٍری هجتٌی ارتقبء سالهت ٍ ًگزاًی ّبی ثْذاضتی ًَجَاى ٍ خبًَادُ را ثب تبکیذ ثز ًقص پزستبر  -12

 .ثز ضَاّذ در جٌجِ ّبی هختلف تکبهلی تَضیح دّذ

 

( سبعت 17)عولی ( ة

 

: هدف کلی

استفبدُ اس هغبلعِ هَردی جْت یبدگیزی ٍ تقَیت تفکز اًتقبدی، ثزرسی رضذ ٍ تکبهل کَدک سبلن : تکلیف کالسی

هت کَدک در دٍرُ ّبی سٌی هختلف، ارائِ عزح هٌبست جْت ارتقبء سال

: اهداف جسئی

داًطجَ قبدر ثبضذ در قبلت گزٍّْبی تعییي ضذُ ثب ّوکبری ٍ ثبرش افکبر تکلیف هطخص ضذُ را هَرد تجشیِ ٍ تحلیل 

 فزآیٌذ پزستبری اس کَدک ٍ خبًَادُ را ثب تأکیذ ثز تفکز اًتقبدیقزار دادُ اس جٌجِ ّبی هختلف تکبهلی هَرد ثحث قزار دّذ ٍ 

. ثیبى ًوبیذ

 

 : اتژی آهوزشی استر

خ سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبس -1

2- PBL (Problem Based Learning) 

 

:  وسبیل سوعی و بصری 

ٍیذئَپزٍصکتَر  

 

 

 



: ارزشیببی

 %30   ٍ ارائِ تکلیف فعبلیت گزٍّی -1

 %10حضَر فعبل در کالس    -2

 %60اهتحبى پبیبى تزم   -3

 .هی ثبضذ غلظ ، کَتبُ جَاة ٍ تطزیحی-، صحیحسئَاالت چٌذ گشیٌِ ایثصَرت عزاحی  اهتحبى کتجیًحَُ ارسضیبثی در 

 

: فهرست هنببع 

 

 .1395. ًطز جبهعِ ًگز. سًَیب آرسٍهبًیبًس ٍیزاستبر. تزجوِ هٌْبس ضَقی ٍ هٌْبس سٌجزی .پزستبری کَدکبى ًٍٍگ -1

 
2- Wong Donna. L . Hochenberry M.J.(2015). Wong’s Nursing care of Infants and 

children , 9
th

 Eddition, Mosby Inc 

 

 

 
 


