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 : پرستاری کودک سالم نام درس

 کارشناسی پرستاری  مقطع:

 89-89نیمسال دوم تحصیلی 

 واحد عملی  5.1واحد نظری و  5.1: تعداد واحد

 دکتر مژگان انصاری  مدرس:

 51تا  51شنبه ها  چهار زمان برگزاری کالس:

 

مراقبت از کودکان بنظر می رسد که مراقبت از کودکان نیز با ظهور پیشرفت های اخیر در امر شرح درس: 

بطور قابل مالحظه ای رشد داشته است، نقش پرستاران در امر مراقبت از کودک متاثر از درک بهتر رشد و 

کودک و تاثیر خانواده ها و همچنین جایگاه کودک و نوجوان در جامعه امروز  -تکامل مفهوم ارتباط بین والدین

این درس به دانشجویان این موضوع را یادآور خواهد شد که پرستاران در امر مراقبت از کودک به می باشد. 

عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مراقبتی به عنوان هماهنگ کننده و مدیر مراقبتی عمل می کنند، همچنین به 

انواده و اجتماع نیز بدرستی از خانواده ها کمک می کند تا مراقبت از کودک را نه تنها در بیمارستان بلکه در خ

 عهده نقش خویش برآیند.

 هدف کلی درس:  

رشد و تکامل و نیازهای کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت  ی دانشجویان با فرایندآشنای

ونی انارتقاء سالمت کودک و خانواده درچارچوب مراقبت خانواده محور و فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های ق

 و اخالقی مراقبت از کودک.

 اهداف رفتاری:  

 در پایان درس از دانشجویان انتظار میرود: 

 نکات مهم در رشد و تکامل را فهرست نماید. 

  دهند.عوامل موثر در تکامل کودک را توضیح 

 تئوری رشد و تکامل فروید را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد. 

  با ذکر مثال کاربردی توضیح دهدتئوری رشد و تکامل اریکسون را 

 تئوری رشد و تکامل پیاژه را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد. 

 بررسی تکامل و ابزار غربالگری رشد و تکامل کودک را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد. 



 بازی و نقش آن بر تکامل کودک را با را با ذکر مثال کاربردی توضیح دهد. 

  مختلف را از شیر خوارگی تا نوجوانی بیان نماید.رشد و تکامل مراحل 

 .مراقبتهای پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت تغذیه ای را شرح دهند 

 .مراقبتهای پرستاری از کودکان مبتال به اختالالت پوستی را مورد بحث قرار دهند 

 .مراقبتهای پرستاری از بیماریهای عفونی شایع در اطفال را شرح دهند 

 قبت های پرستاری در بیماریهای انگلی روده ای در کودکان خردسال را توضیح دهند. مرا 

  .سوء رفتار با کودک و سوء درمان را توضیح دهند 

 .مشکالت بهداشتی دوران سن مدرسه و نوجوانی را توضیح دهند 

 استراتژی آموزشی:

 سخنرانی، پرسش وپاسخ و بحث گروهی

 پاورپوینتوایت برد، ویدئو پروژکتور، 

 ارزشیابی دانشجویان: 

رعایت حضور منظم در کالس و  ،درصد نمره) کنفرانس، نمرات کوییزهای سر کالس 05فعالیت های تکمیلی 
 (  اخالق و ادب

 درصد نمره  95آزمون پایانی 

 

 منابع: 

- Hockenberry. Wong D. Perry SH. Lowdermilk DL .Wong `s nursing care of infant 
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5081 دوم،تهران: جامعه نگر: سالمی. چاپ   

 

 

 

 



 زمان بندی برنامه کالسی

 عناوین  تاریخ جلسه 

 معرفی درس، اهمیت سالمت در کودکان  01/11/79 اول

 عوامل موثر بر سالمت کودکان  08/11/79 دوم

 نظریه های رشد و تکامل در کودکان  11/11/79 سوم

 ارتقای سالمت کودک شیرخوار و خانواده   11/11/79 چهارم

 ادامه رشد و تکامل در شیرخوارگی  11/01/78 پنجم

 مشکالت بهداشتی شیرخوار کودک 18/01/78 ششم

 ارتقای سالمت کودک نوپا و خانواده  00/01/78 هفتم

 ارتقای سالمت در نوپایی  11/01/78 هشتم

 ارتقای سالمت کودک خردسال و خانواده  18/01/78 نهم

 ارتقای سالمت در خردسالی  11/08/78 دهم

 01/00/78 یازدهم
)نوپایی و مشکالت بهداشتی اوایل دوره خردسالی 

 خردسالی(

 08/00/78 دوازدهم
ارتقای سالمت کودک سن مدرسه و خانواده و مشکالت 

 این دوره 

 مشکالت بهداشتی کودک سن مدرسه  11/00/78 سیزدهم

 ارتقای سالمت نوجوان و خانواده 17/00/78 چهاردهم

 

 


