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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی

 0010-0011سال تحصيلی  دوم  نيمسال

 :هدف کلی

 آن یاجرا و تهاياولو انتخاب در یمقتض ميتصم اتخاذ و ازهاين صيتشخ ، یماريب و سالمت در کودکان حاالت شناخت -0

 خانواده و مادر آموزش با ارتباط در الزم مهارت کسب و کودک هيتغذ مختلف یها ازمولفه یآگاه -2

 مختلف موارد در الزم اقدامات انجام توان کودکان و یها یماريب و ها یناهنجار شناخت و صيتشخ -3

 آنها از یريشگيپ و کودک یها یماريب موارد در خانواده و کودک به آموزش -0

 خانواده و مادر به آموزش و کودکان طب در یريشگيپ و یبهداشت اصول  از یآگاه -5

 

 :رفتاریاهداف 
 : بتواند دانشجو دوره پايان در رود می انتظار

 طب در حال شرح گرفتن نحوه و یريشگيپ از کلياتی ، کرده پيدا اشراف بهداشتی مسائل نظر نقطه از آن اهميت و اطفال طب محدوده بر -0

 .بداند را اطفال

 .باشد داشته یکاف اطالعمتابوليسم ويتامينها، قندها، چربيها، پروتئينها و اختالالت مرتبط  با ارتباط در -2

 .دهد حيتوض را آن عيشا اختالالت و یمنيا و یآلرژ -3

 از پيشگيری راههای و مننژيت انواع ، یقارچ و یانگل یپروتوزوئر و ويرال و باکتريال یعفونتها بويژه کودکان عفونی بيماريهای کليات بر -0

 . کند پيدا اشراف آنها

 .باشد داشته یکل اطالعات کودکان یعموم سالمت بر آنها اثرات و یقلب شايع بيماريهای های ونشانه عالئم از -5

 .بداند یتحتان و یفوقان یتنفس دستگاه یها عفونت درمان و صيتشخ و یريگيپ نحوه عوارض، عالئم، -6

 کرده کسب را الزم يیتوانا آنها با ارتباط در نيوالد يیراهنما نحوه و گوارش دستگاه مهم یها یماريب یکينيپاراکل و یکينيکل یها جنبه از -7

 .باشد

 .باشد کرده کسب را نيوالد يیراهنما يیتوانا آنها با ارتباط در و بشناسد را آن کيولوژيدمياپ تياهم و خونساز دستگاه عيشا یها یماريب -8

 .کند دايپ الزم یآگاه یداخل زير درون غدد در اختالل از یناش مهم یها یماريب از -9

 .دهند حيتوض را مبتال به اختالالت سيستم ادراری کودک یدارا خانواده به الزم یها آموزش و یدرمان توجهات -01

 داشته اشراف آنها از یريشگيپ نحوه با رابطه در نيوالد به وآموزش یکودک دوران در عيشا و حوادث ها تيمسموم،  موارد اورژانسی بر -00

 .باشد
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 .کند ديپ یآگاه آنها ینيبال مختلف یها جنبه بر و دهد حيتوض رادر کودکان  یعضالن – یاستخوان عيشا یها یماريب -02

 .دهند حيتوض را یمفصل یاستخوان عيشا یها یماريب با یکودک یدارا خانواده به الزم یها آموزش و یدرمان توجهات -03

 :روش تدريس

 انيدانشجو مشارکت از یآموزش یتکنولوژ از استفاده و یسخنران صورت به مطالب ارائه بر عالوه منابع از استفاده و مطالعه به دانشجو کردن تيهدا با

 . شد خواهد استفاده یگروه بحث بصورت

 فراگيران:فعاليتهای 

 (حضور فعال و مداوم در جلسات کالسی0

 (آمادگی ذهنی و جسمی جهت حضور در کالس2

 (انجام تکاليف محوله و شرکت در بحث های گروهی3

 (شرکت در جلسات امتحانی0

 :روش ارزشيابی
 02نمره از  0در قالب ترجمه يك مقاله علمي پژوهشي:  فعاليت پژوهشي                    02نمره از  02پايان ترم:           02نمره از  3ميان ترم: 

 نمره 3كنفرانس كالسي:                                  (02نمره از   0/2نمره )هر كدام  2فعاليت هاي كالسي در قالب پاسخ به سواالت مطرح شده: 

 

 

 بيماريهای کودکان بندی درس جدول زمان

 0010-0011سال تحصيلی    دوم نيمسال

 رئوس مطالب تاریخ ردیف
 مروری بر رشد و تکامل کودک درس، اهداف نييتب ،اوليه ارزشيابی 72/11/1011 1

 بهداشت روانی کودک، بازی و تربيت و بررسی سالمتی کودکان از ديدگاه روانشناسی رشد و اسالم 0/17/1011 2

 و انجام معاينات بالينی کودکان  طب در حال شرح گرفتن 11/17/1011 3

 حوادث شايع در کودکان ) انسداد تنفسی، مسموميت ها و... ( 11/17/1011 4

 ی و اختالالت شايع آنهامنيا و یآلرژ 72/17/1011 5

 ی و بيماريهای بافت همبندمفصل حاد سميرومات 12/1/1011 6

 بيماريها و ناهنجاريهای شايع قلبی در کودکان 70/1/1011 7

 بيماريها و ناهنجاريهای شايع تنفسی در کودکان 11/1/1011 8

 بيماريها و ناهنجاريهای شايع دستگاه گوارش در کودکان 2/7/1011 9

 تعطيل رسمی 10/7/1011 11

بيماريهای شايع اختالل در متابوليسم قندها، چربيها، پروتئينها و ، ينها و اختالالت مربوطهممروری بر متابوليسم ويتا 71/7/1011 11

 در کودکان مربوطه

 ( یقارچ و یانگل ،یپروتوزوئر ،یروسيوباکتريال، )  مسائل و بيماريهای عفونی کودکان 71/7/1011 12

 بيماريها و اختالالت شايع خونی در کودکان 0/1/1011 13

 بيماريها و اختالالت شايع  اندوکرينی در کودکان 11/1/1011 14

 بيماريها و ناهنجاريهای شايع سيستم ادراری در کودکان 11/1/1011 15

 بيماريها و ناهنجاريهای شايع مربوط به اسکلت بدن ) استخوانها، مفاصل و عضالت ( در کودکان 72/1/1011 16

 اورژانسها و اقدامات الزم در بيماريهای کودکان 1/0/1011 17

 



 منابع اصلی درس:

 آخرين چاپ –( متابوليک و ژنتيک بيماريهای) کودکان طب درسنامه نلسون -0

 آخرين چاپ –( گوارش دستگاه بيماريهای) کودکان طب درسنامه نلسون -2

 آخرين چاپ –(  کودکان عفونی بيماريهای) کودکان طب درسنامه نلسون -3

 آخرين چاپ –(  خيم خوش تومورهای و سرطان.  خون بيماريهای) کودکان طب درسنامه نلسون -0

 آخرين چاپ –( نوزادان)  کودکان طب درسنامه نلسون -5

 آخرين چاپ –روانپزشکی اطفال نلسون ) ريچارد ای برمن (  -6

Kligman Robert M .   Nelson Essentials of Pediatrics ، fifth edition. Elsevier Saunders .2006 

Behrman. Nelson Text Book of Pediatrics ، 18th edition. Saunders.2008 

 آخرين چاپ – ( عروق و قلب بيماريهای) کودکان طب درسنامه نلسون -9

  آخرين چاپ – کودکان طب یمبان  نلسون، -01

 0382.بهشتی شهيد پزشکی علوم دانشگاه کشور، پزشکی علوم دانشگاههای کودکان گروه علمی هيئت اعضاء کودکان، بيماريهای جامع کتاب -00

 0380. دانش نور  ، غالمرضا حاتمی. بيماريها درمان و اصلی تظاهرات -02

 0398 –تهران  –نشر سالمی و جامعه نگر  -تاليف سونيا آرزومانيانس و مهناز شوقی و مهناز سنجری -درسنامه پرستاری کودکان ونگ -03

 1398 –تهران  – اندیشه رفیعنشر  -ترجمه مریم شیری - پرستاری کودکان ونگمراقبتهای  -00
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