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 1395-1396سال تحصيلی       اول نيمسال

 مقدمه:)براساس سرفصل درس مربوطه(

خانواده محور، مفاهيم رشد و تکامل، نيازها ومشکالت بهداشتيکودکان دردوره های سنی مختلف است. طی اين  اين درس حاوی اصول مراقبت

جهت حفظ و ارتقاء سالمت و پيشگيری ازبروز مشکالت بهداشتی تاکيد می شود به  درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک و خانواده

 عالوه دانشجو با نظريه ها و جنبه های فرهنگی و اجتماعی موثربرسالمت کودک واستفاده ازمهارت های تفکرانتقادی و حل مشکل در مراقبت از

 کودک و خانواده آشنا می شود

 

 مبانی رشد و تکامل کودک جهت ارائه مراقبت های بهداشتی درمانیآشنايی دانشجويان با  :هدف کلی

 

 :رفتاریاهداف 

 آشنايی دانشجويان بااصول کلی رشدوتکامل کودکان ونحوه بررسی آن

 آشنايی دانشجويان با مبانی رشد و تکامل کودک نوپا جهت ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی

 کودک  خردسال جهت ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی آشنايی دانشجويان با مبانی رشد و تکامل

 آشنايی دانشجويان با مبانی رشد و تکامل کودک سن مدرسه جهت ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی

 

 :روش تدريس

  فعاليت گروهی -پرسش و پاسخ –سخنرانی 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 (حضور فعال و مداوم در جلسات کالسی1

 نی و جسمی جهت حضور در کالس(آمادگی ذه2

 (انجام تکاليف محوله و شرکت در بحث های گروهی3

 (شرکت در جلسات امتحانی4

 

 :روش ارزشيابی

 نمره  5پژوهشی: عملی فعاليت نمره                  14: امتحان پايان ترم               نمره 1حضور فعاالنه در کالس: 

مبتنی بر کاربرد فرآيند  معرفی مورد و ترجمه مقاالت جهت تقويت تفکر خالق، هی با ارائه پروژه تحقيقاتی،فعاليتهای عملی به صورت کار گرو

 پرستاری در قالب مراقبت غير تروماتيك و خانواده محور صورت می پذيرد.

 

 

 ( )کودک سالم(          1)کودکان  عنوان: پرستاری  نام درس: 

 2تعداد واحد: 

 5/0و عملی  5/1 نظری نوع واحد:

 کارشناسی پرستاری رشته تحصيلی: مقطع و 

 ( 1مادر و نوزاد ) پيشنياز :دروس 

 2580خلی دفتر:تلفن دا

 10-8يکشنبه ها   ساعات حضور در دفتر:

 مدرس : مينا جوزی

Email :.minajouzi@pnu.iaun.ac 

  6مکان کالس : شماره 

 عملی 14:20-17تئوری و  13-14:15 شنبه هايک روز کالس : 

 10:30 ساعت 29/10/95اريخ امتحان پايان ترم: ت
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 1پرستاری کودکان  جدول زمانبندی درس

 1395-1396سال تحصيلی       اول نيمسال

 س مطالبرئو تاريخ رديف

تحوالت بهداشتی) تاريخچه ، ميزان مرگ و مير و ابتال ، مراقبت بهداشتی بر اساس مردم  –سالمت در دوره کودکی  28/6/95 1

 پرستاری از کودکان : فلسفه مراقبت ، نقش پرستار کودک -( 2010سالم 

 حقوق کودک  -تاثير خانواده و اجتماع و فرهنگ بر سالمت کودک ، فرآيند مراقبت از کودک و خانواده  4/7/95 2

 بررسی نوزاد )رشد و تکامل،ظاهر عمومی( ، مفاهيم  و نظريه های رشد و تکامل ، انواع  بازی  و تاثير تکاملی آن  11/7/95 3

 ودک با فرآيند رشد و تکامل طبيعیرشد و تکامل دوران شيرخوارگی ، تطابق ک 18/7/95 4

 ارتقاء نهايی سالمت کودک شيرخوار ) تغذيه ، خواب ، بهداشت دهان و دندان ، حوادث ( 25/7/95 5

 ، ...( FTTمشکالت بهداشتی دوران شيرخوارگی ، اختالالت تغذيه ای ) کواشيورکور ، ماراسموس ،  2/8/95 6

،  برفك دهان ، درماتيت، اختالالت دوران شيرخوارگی با علت ناشناخته ) سندرم مرگ مشکالت تغذيه ای ) کوليك (  9/8/95 7

 ناکهانی ، آپنه شيرخوارگی (

 رشد و تکامل دوران نو پايی)رشد حسی حرکتی،شناختی،روانی اجتماعی و جنسی( 16/8/95 8

 اتطابق کودک با رشد و تکامل طبيعی ، ارتقاء نهايی سالمت کودک نوپ 23/8/95 9

 ارتقاء سالمت کودک خردسال)معيارهای فيزيکی روانی اجتماعی جنسی(  30/8/95 10

مشکالت بهداشتی اوايل خردسالی ، بيماری های عفونی در کودکان)مخملك، آبله مرغان ،مننژيت، سرخك ،  7/9/95 11

 سرخجه،انسفاليت ، روزئوال اينفاندتوم ، ايدز ، هپاتيت(

 کودک ، بيماری های انگلی روده ایسوءرفتار با  14/9/95 12

 ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه و خانواده ، رشد و تکامل ، تصوير از خويشتن  21/9/95 13

ارتقاءنهايی سالمت طی سن مدرسه ) تغذيه ، خواب و استراحت ، فعاليت ، بهداشت دندان ، بهداشت مدرسه ،  28/9/95 14

 پيشگيری از صدمه (

  ت دوران مدرسه ، شب ادراری و بی اختياری مدفوع ، اختالالت رفتاریمشکال 5/10/95 15

ارتقاء نهايی سالمت نوجوان ، نگرانی های بهداشتی نوجوان ) اعتياد ، خودکشی ، افسردگی ، آزار جسمی ، عاطفی ،  12/10/95 16

 جنسی ، آکنه ، فشار خون و کلسترول باال (

 منابع اصلی درس:

Wong`s nursing care of infants and children- Hockenberry and Wilson-Mosby Co-2011 

 1395 –جامعه نگر  –سميه مکارم نيا و ليال نيك روز سعيده مکارم نيا ،  سعيده جعفر زاده، –پرستاری کودک سالم 

 1394 –تهران  –نشر جامعه نگر  –هناز سنجری سونيا آرزومانيانس و مهناز شوقی و م رجمهت – ، کودک سالم و کودک بيمارپرستاری کودکان ونگ

 1391 –تهران  –نشر انديشه رفيع  -ترجمه مريم شيری -2011مراقبتهای پرستاری کودکان ونگ 

 1386 -نشر گلبان –تاليف اعضای هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی –پرستاری کودکان مارلو و ونگ 

 1391 –تهران  –نشر سالمی و جامعه نگر  –ومانيانس و مهناز شوقی و مهناز سنجری تاليف سونيا آرز –درسنامه پرستاری کودکان ونگ 

   1382 -بشری-تاليف دکتر محمد علی تقی پور و فرشته آل علی -مارلو وونگ -چکيده پرستاری کودکان

 1381 -نشر سالمی_تاليف حامد مرتضوی و محبوبه طباطبائی چهر -درسنامه پرستاری کودکان)کودک سالم(


