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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1399سال تحصيلی   ،دوم لنيمسا 

در سنين  دانش آموزان، ارائه مراقبت به و کادر مدرسه و خانواده دانش آموزتوانايی در دانشجو جهت برقراری ارتباط مناسب با ايجاد  :هدف کلی

، بررسی و خانواده دانش آموزبر اساس فرايند پرستاری، مراقبت خانواده محور و با تاکيد بر آموزش به جسمانی رفتاری اجتماعی  مختلف دارای مشکل

 .آموزان دانش به درمانی بهداشتی خدمات ارائهرسه، و محيط مد

  اهداف رفتاري:
 در پايان دوره از دانشجو انتظار می رود:

 را تکميل نمايد.  دانش آموزيک  سالمت پرونده .1

 بگيرد. دانش آموزبا انجام مصاحبه يک شرح حال دقيق از  .2

 رح حال به کار بندد.و خانواده اش را برای گرفتن ش دانش آموزراه های ارتباط با  .3

 را به خوبی انجام دهد. های سنجش بينايی، شنوايی و رفتاریتست  .4

 . و روی منحنی ترسيم نمايدمعاينات غربالگری ) قد و وزن و شاخص توده بدن( را انجام  .5

 دهد.  و در پرونده ثبت معاينات دهان و دندان را به خوبی انجام .6

 معاينات ستون فقرات را انجام دهد.  .7

 ينات پوست و مو )رشک، شپش سر، کچلی سر( را انجام دهد. معا .8

 نمايد. يا تکميل را ارزيابی شناسنامه سالمت دانش آموز .9

 دهد.نيازهای تغذيه ای در سنين مدرسه را آموزش بتواند  .10

 را در دانش آموز تعيين نمايد. نامطلوب ای تغذيه رفتارهای .11

 بر اهميت صرف صبحانه تاکيد نمايد.  .12

 دهد.آموزش را  اهميت برنامه غذايی مناسب با رشدو خانواده اش  وزدانش آمبه  .13

 . يک رژيم غذايی مناسب با سن دانش آموز و نيازهای تغذيه ای تنظيم نمايد .14

 را شناسايی نمايد. بلوغ دوران و مدرسه سنين در شايع ای تغذيه مشکالت .15

 را آموزش دهد.  مدرسه سنين در شايع های بيماری از پيشگيری برای الزم های توصيه .16

  نمايد. تکميل دستورالعمل طبق مدرسه در واگيردار بيماريهای رمف .17

 را آموزش دهد. مدرسه داخل ايمنی ءارتقا ، و نکاتحوادث از پيشگيری برای ايمنی نکات .18

 را آموزش دهد. مدرسه خانه مسير در ايمنی ئارتقا و حوادث از پيشگيری برای ايمنی کاتن .19

 را تکميل نمايد.  مدرسه حوادث ثبت فرم .20

 
  ( سالمت دانش آموزکودکان )پرستاری کارآموزی   نام درس:

 واحد يک سوم تعداد واحد:

 کارآموزی نوع واحد:

 5ـ ترم  کارشناسی پرستاریرشته تحصيلی: مقطع و 

 و عملی مربوطههمزمان با دروس نظری  پيشنياز : دروس 

 

 : فريدخت يزدانیناظر و مربی

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 

 مدرسه آموزشگاهمحيط کارآموزی: 

 طبق برنامه:  مدرسه آموزشگاهساعات حضور در 
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 را بررسی و گزارش نمايد. دستشويی، آزمايشگاه، بوفه، و ...( بهداشت محيط مدرسه ) مکان احداث، ساختمان، آب آشاميدنی،  .21

، روهیپرسش و پاسخ و بحث گ ، روشجزوه آموزشی، کتاب درسی، وايت بورد، ويدئو پروژکتور ،وسايل آموزشی استفاده ازبا  سخنرانی  :کارروش 

 گرفتن شرح حال از دانش آموز، ارزيابی وضعيت سالمت دانش آموز، غربالگری و ارجاع، ،دانش آموزان سالمت تکميل پرونده های

 الیتهاي فراگیران:عف
 ؛کارآموزیحضور فيزيکی به موقع و فعال در تمام جلسات  -1

 ايجاد ارتباط مناسب با دانش آموز، خانواده و معلم و کادر مدرسه -2

  بحث گروهی  ودر پرسش و پاسخ  شرکت -3

 ؛جستجوی علمی ـ پژوهشی باپاسخ به سواالت مطرح شده  -4

 تهيه يک برنامه غذايی متناسب با سن و شرايط دانش آموز؛ -5

 شناسايی مشکالت رفتاری، تغذيه ای، جسمانی و عاطفی دانش آموز؛ -6

 آموز و بهداشت مدارسسالمت دانش نکات استفاده از منابع و يافته های پژوهشی جديد در تهيه  -7

 

 :دانشجو یابیروش ارز

 تکميل الگبوک با توجه به مهارتهای تخصص مرتبط -1

بر اساس فرايند  کودک سالم، گزارش مراقبت از سالمت دانش آموز، ترجمه يک مقاله روز در مورد تکاليف محوله )ارائه کنفرانس علمی -2

 (پرستاری 

 رد دانشجو ) به روش مشاهده، مشاوره و راهنمايی(استفاده از فرم تدوين شده جهت ارزيابی عملک -3

         منابع جهت مطالعه بیشتر: 
o  سالمت کودکان آخرين چاپ در زمينه مباحثو بهداشت کتابهای معتبر پزشکی و پرستاری 

o آخرين چاپ ،کتابهای بهداشت مدارس   

 


