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 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مامایی  -دانشکده پرستاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  طرح درس ترمی

                                                                   95-96 دوم نیمسال                                                     (2)پرستاری  کودکان نام درس: 

                                                     1پیش نیاز درس : پرستاری کودکان                                      6ترم  ،کارشناسی پیوسته  پرستاری رشته:

 پرستاری بهداشت کودک و خانواده : گروه آموزشی                                                           واحد تئوری 3تعداد واحد: 

                         ) دکتر سبزی(18-16 ) هشت هفته اول (ساعتسه شنبه ها   و (16-1) هفته 16-14دوشنبه ها ساعت    روز و ساعت برگزاری:

 نحوه تدریس: سخنرانی. بحث گروهی .ارائه کیس. پرسش و پاسخ     

 خانم دکتر سبزی تدریس می شود***. توسط)ناهنجاریهای مادرزادی(،  د می باشد که یک واحد آنواح 3این درس ***

 و دو واحد آن) بیماری های کودکان (  توسط دکتر خدام  تدریس می گردد.  

 زهرا سبزی دکتر  مسئول درس : 

 ناهنجاری مادرزادی() مبحث و دکتر سبزی  ) مبحث بیماری کودکان ( حمیرا خدامدکتر مدرس مربوطه :  

     khoddam@goums.ac.ir                                                                                       32430353دانشکده پرستاری،   

zsgorgan@yahoo.commail: -E 
ت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده، مفااهیم  کمک به دانشجو جه: هدف کلی درس

و روش های مراقبتی و کلیات بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالت های انحاراف از ساتمتی   

  در نوزادان و کودکان و ارائه مداختت مناسب پرستاری

 انتظار می رود در پایان درس دانشجو قادر باشد: : ) مبحث بیماری های کودکان (اهداف اختصاصی

 را شرح دهد. مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن

 درد  و کنترل آن در کودکان را شرح دهد. یابیارز یابزارها ،ییدرد در کودکان و نحوه شناسا 

 ر از کودک  دچار بیماری مزمن و معلول را شرح دهد.مراقبت خانواده محو

از کودک مبتت را شرح  یپرستار ندیو فرا(( ییو ناشنوا یینای)ناب یاختتالت حس،  یذهن یعقب ماندگ) از جمله خانواده با نیازهای خاص  

 (دهد.

  :یتنفسسیستم 

 د.کودک مبتت شرح ده از عفونت مجاری فوقانی تنفسی و فرایند پرستاری

 بیماری برونشیولیت و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.

 بیماری عفونت گوش میانی و فرایند مراقبتی از کودک مبتت را شرح دهد

 بیماری  کروپ و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد

 کودک مبتت شرح دهد.از پنومونی و فرایند پرستاری 

 فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد  بیماری فیبروز کیستیک و

 شرح دهد. را کودک مبتت از تانیسلکتومی و فرایند پرستاری 

  :سیستم اداری تناسلی

 شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتت را   تومور ویلمزبیماری  

 بیماری عفونت ادراری و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.

 شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتت را   ندرم نفروتیکبیماری س

 شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتت را   بیماری گلومرونفریت

 فتکس اداری و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.یر

 :گوارشسیستم 

 شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتت را   انواژیناسیون بیماری 

 بیماری تنگی پیلور و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.

mailto:zsgorgan@yahoo.com
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 بیماری سلیاک و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.

 بیماری مگاکولون و فرایند پرستاری از کودک مبتت را  شرح دهد.

 کودک مبتت را شرح دهد.از و فرایند پرستاری اسهال 

 

  :ی عروقیقلبسیستم 

 را شرح دهداز کودک مبتت پرستاری  فرایندتیسمی حاد و تب روما 

 شرح دهد.را بیماری کاوازکی و فرایند پرستاری کودک مبتت  

 شرح دهد.را کودک مبتت  از نارسایی احتقانی قلب  و فرایند پرستاری

 هایپرتانسیون و فرایند پرستاری از کودک مبتت را شرح دهد

  :سیستم خونساز

 د.شرح دهرا  کودک مبتتاز و فرایند پرستاری  خونی فقرآهن کم

 شرح دهد.را کودک مبتت از تاالسمی و فرایند پرستاری 

 شرح دهد.را کودک مبتت از هموفیلی و فرایند پرستاری 

 شرح دهد.را کودک مبتت از لوسمی و فرایند پرستاری 

 شرح دهد.را کودک مبتت از ستاری فرایند پرانواع ترومبوسایتوپنی )ایدیوپاتیک و آنافیتکتوئید( و 

  :سیستم عصبی

 شرح دهد.را کودک مبتت از و فرایند پرستاری مننژیت 

 شرح دهد.را کودک مبتت از تشنج ناشی از تب و فرایند پرستاری 

 شرح دهد.را کودک مبتت از فلج مغزی و فرایند پرستاری 

 هد.شرح درا کودک مبتت از سندرم داون و فرایند پرستاری 

 

 : اهداف اختصاصی) مبحث ناهنجاری ها  و بیماری متابولیک (:  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 را توضیح دهند.هیدروسفالی مراقبت ها و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک مبتال به  .1

 را توضیح دهند. وسلاسپینابیفیدا، میلومننگمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .2

 را توضیح دهند. درفتگی مادرزادی مفصل هیپمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .3

 مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای ناهنجاری مادرزادی قلبی را توضیح دهند. .4

 را توضیح دهند. پاچماقی مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .5

 را توضیح دهند. شکاف کام و لب شی الزم برای مراقبت های درمانی و آموز .6

 را توضیح دهند. آترزی مری مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .7

 را توضیح دهند. آمفالوسلمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .8

 را توضیح دهند. هرنی دیافراگماتیک مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .9

 را توضیح دهند. سپادیاس اپی و  هیپوسپادیاس آموزشی الزم برای مراقبت های درمانی و .10

 ه را توضیح دهند.اکستروفی مثان مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .11

 را توضیح دهند. هیدروسل مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .12

 مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای نهان بیضگی را توضیح دهند. .13

 فنیل کتون اوریا  را توضیح دهند. های درمانی و آموزشی الزم برای مراقبت .14

 گاالکتوزومی را توضیح دهند. مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .15

 هیپوتیروئیدی مادرزادی را توضیح دهند. مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای
 

 منابع درس

)آخرین چااپ(.  . مراقبت پرستاری از کودکان و شیرخواران ) پرستاری کودکان ونگ(. آرزومانیانس سونیا، سنجری مهناز، شوقی مهناز 

 )منبع اصلی( نشر جامعه نگر

 )منبع کمکی( . انتشارات نور دانش1381بحران های کودک و خانواده در بیماری حاد و مزمن و کشنده . ترجمه : ارزومانیاس. 
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 )منبع کمکی( طب کودکان . نلسون. )اخرین چاپ (

:پرستاری  آنتین منابع اطتعاتی  

Pediatric Nursing News and Resources, Children's Health Issues:  
http://www.merck.com/mmhe/sec23.html 
American Academy of Pediatrics Web Site: http://www.aafp.org 
www.emedicine.com / www.medscape.com 
Journal of Pediatric Nursing/ Journal of Pediatric Health Care  

 :در مبحث بیمارهای کودکان  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

  پایان دوره.: به صورت سئواالت تستی و چند گزینه ای امتحان 

  :نمره 1مشارکت در کتس و پرسش و  پاسخ کتسی 

  :نمره  0.5اختق و  حضور منظم در کتس 

  مازاد(نمره  2-1با هماهنگی قبلی و نوزادان بستری  کودکان یا  معرفی کیس ازیا در چهارچوب طرح درس ارائه کنفرانس( 

  در مبحث  ناهنجاری های  نوزادی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی شیوه ارزشیابی

 نمره 16، کوتاه پاسخ، سوال باز. از هر جلسه حداقل دو سوال مطرح می شود(:گزینه ای ندسواالت چ) دوره آزمون پايان 

  نمره  2ارئه یک مبحث  در چارچوب طرح درس در کالس : یا نمره  2ترجمه تازه های علمی  مرتبط با سرفصل درسی برای هر مبحث تا سقف 

   :نمره 1پاسخ به پرسش های کالسی 

  :نمره 1معرفی مورد 

 .توجه : هر جلسه درس جلسه قبل به صورت کتبی آزمون گرفته می شود 

 : مقررات

  موبایل در کتس درس  بودنخاموش 

 و احترام به دیگران رعایت اصول اختقی 

 تا آخرین جلسه کتس درس در ترم جاری  ( انجام به موقع تکالیف و پرژوه تعیین شده( 

 .مسئولیت مطالعه جلسات کنسل شده با دانشجویان است 

  خواهد شددر زمان و ساعت دیگری  تشکیل ( #)جلسات حذف شده  به دلیل تعطیتت رسمی 

 شده در فوق بوده و جلسات در نظار گرفتاه شاده     یو براساس منابع معرف انیمطالعه مباحث ستاره دار با دانشجو تی** مسئول

 محسوب خواهد شد.  یمباحث  جز مباحث امتحان نیبه سواالت خواهد بود. ا ییدر برنامه تنها به منظور پاسخگو

 

 

 ( Course Plan)  طرح درس ترمی

 95-96 دوم   مسالین ( 2درس پرستاری کودکان )  یانبندجدول زم
 

 95-96 دوم   مسالین  مبحث بیماری کودکان  ( 2درس پرستاری کودکان )  یجدول زمانبند
 16-14دوشنبه ها ساعت 

سه
جل

 

 آمادگی های دانشجو مدرس                                                 عنوان تاریخ

1 18/11/95 

 

یات مراقبت پرستاری کودکان و بستری کل

 شدن

آگاهی در خصوص ویژگی های تکااملی و روحای و    خدامدکتر 

 روانی کودکان سنین مختلف

* 
 

* مراقبت پرستاری از کودکان با نیازهاای  

 خاص) عقب ماندگی ذهنی.

آگاهی در خصوص ویژگی های تکااملی و روحای و    خدامدکتر

 روانی کودکان سنین مختلف

2 25/11/95 

 

 آگاهی از اصول پروسجرهای پرستاری بالغین  خدامدکتر پروسجرهای پرستاری بخش کودکان

3 2/12/95 

 

 آگاهی از اصول پروسجرهای پرستاری بالغین دکترخدام پروسجرهای پرستاری بخش کودکان

http://www.pediatricnursing.com/
http://www.merck.com/mmhe/sec23.html
http://www.merck.com/mmhe/sec23.html
http://www.aap.org/
http://www.aafp.org/
http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.nursingconsult.com/das/journallist/view/115432614-2/home/0882-5963/0
http://www.nursingconsult.com/das/journallist/view/115432614-2/home/0891-5245/0
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* 
 

ومیک سیساتم  آگاهی از تفاوتهای فیزیولوژیک و آنات دکترخدام *عفونت مجاری فوقانی تنفسی، پنومونی

 تنفس در کودکان و بزرگساالن 

4 9/12/95 

 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام اوتیت مدیا، برونشیولیت

 تنفس در کودکان و بزرگساالن 

5 14/12/96 

 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام کروپ، اپی گلوتیت

 و بزرگساالن  تنفس در کودکان

6 
23/12/95 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام تانسیلکتومی و آسم 

 تنفس در کودکان و بزرگساالن 

7 14/1/96 

 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام تومور ویلمز،  عفونت ادراری 

 در کودکان و بزرگساالن ادراری 

8 21/1/96 

 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام گلومرونفریت ، سندرم نفروتیک

 در کودکان و بزرگساالن ادراری 

9 
28/1/96 

تنظیم کننده ی مایعات و  ستمیس یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام اسهال و دهیدراتاسیون

 در کودکان و بزرگساالن الکترولیتها 

10 
4/2/96 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام سلیاک و فیبروز کیستیک 

 در کودکان و بزرگساالن  گوارش

11 
11/2/96 

 انواژیناسیون، تنگی پیلور، 

 *مگاکولون

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام

 در کودکان و بزرگساالن  گوارش

12 
18/2/96 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام وماتیسمی و سندرم کاوازاکیتب ر

 در کودکان و بزرگساالن ایمنی و قلبی عروقی

* 
 

 یقلب کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام نارسایی قلبی و هیپرتانسیون

 در کودکان و بزرگساالن یعروق

13 
1/3/96 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام پورپوراهموفیلی و 

 در کودکان و بزرگساالن خون ساز 

14 
8/3/96 

 آنمی فقر آهن،  

 تاالسمی

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام

 در کودکان و بزرگساالن  خونساز

15 
15/3/96 

 مننژیت و تشنج ناشی ازتب

 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دامدکترخ

 در کودکان و بزرگساالن عصبی

* 
 

 ستمیس کیو آناتوم کیولوژیزیف یاز تفاوتها یآگاه دکترخدام فلج مغزی و سندرم داون

 در کودکان و بزرگساالنعصبی 

16 
22/3/96 

آگاهی از پاتوفیزیولوژی سرطانها و تفاوتهای  دکترخدام لوسمی

 زیولوژیک و آناتومیک کودکان و بالغینفی

 دوم  مسالین کینوزادان و اختالالت متابول یها یمبحث ناهنجار -(2ارائه برنامه درس پرستاری کودکان ) یدول زمان بندج

96-95 
 18-16سه شنبه ها ساعت 

ه 
لس

ج
 

 آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس مدرس عنوان تاریخ 

رفی طرح  درس . عیوب مربوط به بسته مع 95بهمن  19 1 

اسهییاابیییدا   (: NTDشدن لولهه عبهبی   

:   علههل  میلومااگوسههلمیلوديسههییز   

 - دکتر سبزی   
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تظاهرات  ارزيابی  درمان  مراقبت  آموزش 

 و پیشگیر  در سطوح مختلف

  پاچماقی:   علهل  تظهاهرات    هیدروسیالی 95بهمن  26 2

مهههوزش و ارزيهههابی  درمهههان  مراقبهههت  آ

 پیشگیر  در سطوح مختلف

 و آمادگی درس جلسه قبلی مطالعه از مابع اصلی  دکتر سبزی 

:  علهل  تظهاهرات    له    شکاف شکاف کام 95اسفند   3 3

ارزيهههابی  درمهههان  مراقبهههت  آمهههوزش و  

 پیشگیر  در سطوح مختلف

بل يسییز  تکاملی میدمطالعه از مابع اصلی **  دکتر سبزی 

 خیصه در کیسارائه   و(هیپ 

و فیستول تراکئوازوفاژ:   علل   آترز  مر  95اسفند  10 4

تظاهرات  ارزيابی  درمان  مراقبت  آموزش 

 و پیشگیر  در سطوح مختلف

 و  ارائه خیصه مقاله در کیسمطالعه از مابع اصلی  دکتر سبزی   

:   علل  آمیالوسل ناهاجار  ها  آنورکتال  95 اسفند 17 5

  ارزيابی  درمان  مراقبت  آموزش تظاهرات

 و پیشگیر  در سطوح مختلف

 و  ارائه خیصه مقاله در کیسمطالعه از مابع اصلی  دکتر سبزی   

:   هیدروسهل  . مادرزاد  ديافراگماتیک فتق 95 اسفند 24 6

علل  تظاهرات  ارزيهابی  درمهان  مراقبهت     

 آموزش و پیشگیر  در سطوح مختلف

 و  ارائه خیصه مقاله در کیسه از مابع اصلی مطالع دکتر سبزی 

 فروردین   15 7
96 

اکسهتروفی   /سیادياس هییوسیادياس  اپی 

: نهههان بییههگی . علههل  تظههاهرات   مثانههه

ارزيهههابی  درمهههان  مراقبهههت  آمهههوزش و  

 پیشگیر  در سطوح مختلف

و  ارائه (   **  ناهاجار  مادرزاد  قلبیمطالعه از مابع اصلی دکتر سبزی 

 خیصه مقاله در کیس

فروردین  22 8
96 

مههادرزاد   فایههل کتههون  وتیروئیههد یهی 

:   علهههل  تظهههاهرات  گهههاوکتوزومی اور  

ارزيهههابی  درمهههان  مراقبهههت  آمهههوزش و  

 پیشگیر  در سطوح مختلف

 و  ارائه خیصه مقاله در کیسمطالعه از مابع اصلی  دکتر سبزی   

 

در   "ناهنجاری مادرزادی قلب"،   "دیسپالزی مفصل ران" ره نوزادی ناهنجاری های دو مبحثدر  توجه :  

 سرفصل درسی/ کالسی  می باشد و توسط دانشجویان مطالعه شود .

 

 


