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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

   

 

 تهيه کنندگان:

پرستاری اساتيد گروه   

و     

کاری   و مرکز آموزش مجازی   آموزش زپشكي توسعهات و مرکز مطالع ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوين کننده: استاد 

 زهرا رحيمی 

 

1400سال  
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 واحد عملی(   0/ 5-واحد نظری  5/1) 2  تعداد واحد : پرستاری کودک سالم   نام درس :

 ساعت   2  درس :  ن ارائه مدت زما   کارشناسی پرستاری    رشته و مقطع تحصيلی :

 1400-1401  دومنيمسال    زمان شروع و پايان : زهرا رحيمی :    ه ط و ب ر م   د ا ت س ا   و   ر ا ک م ه   د ي ت ا س ا   ،   مسئول درس 

 نويد  استفاده از سامانه  آموزش غير حضوری :  آموزش:فضای   پرستاری بهداشت مادر و نوزاد    پيشنياز :
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افالین  وای مجازی در سامانه یادگیری الکترونیک به صورته به تدریج محتساعات لحاظ شد  س متناسب باردو در طی این    ددارائه می گر  غیرحضوری  بصورت  1399دراین درس جهت دانشجویان ورودی  شرح دوره :  

نهتتایی  پس آزمتتونستت و  . خواهد گرفتتت  ماگیری دانشجو انجبه منظور ارزیابی تکوینی از یاد دشایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استا  . یا آنالین قرار می گیرد

 د شد. تناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهم
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا رديف

 فرآينتتد  کودکتتان و  پرستتتاری از  مو مفهتت   آشتتنايی بتتا   و  کتتودکی  دوران  مربوطتته در  بهداشتتتی  التتحو   و  المتس  آشنايی با  1

 کودک مراقبت از

 کودکی در دوران نقش بازی آشنايی با  و تکامل رشد و هایيهو نظر مفاهيم کلی آشنايی با  2

 شيرخوار تکامل رشد و آشنايی با  3

 شيرخوار المتس ءارتقا  طبيعی و و تکامل رشد فرآيند شيرخوار با  تطابق آشنايی با  4

 شيرخوارگی دوران بهداشتی تالمشک آشنايی با  5

 تکامل نوپا  رشد و آشنايی با  6

 ا نوپ تالمس ءارتقا  طبيعی و و تکامل فرآيند رشد نوپا با بق تطا  آشنايی با  7

 خردسال تکامل رشد و آشنايی با  8

 المت س ءارتقا  طبيعی و و تکامل فرآيند رشد خردسال با  تطابق آشنايی با  9

 و خردسالی دوران نوپايی شتیابهد التمشک آشنايی با  10

 مدرسه کودک سن تکامل رشد و آشنايی با  11

 مدرسه دوران التو مشکء سالمت ارتقا  طبيعی و و تکامل فرآيند رشد مدرسه با  کودک سن تطابق يی با نا آش 12
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  اء سالمتو ارتق نوجوانی تکامل رشد و آشنايی با  13

 نوجوانی آشنايی با مشکالت 14

 دي دروس نجدول زمانب
ه روش ها و مدلهای ارائ**** سرفصل مطالب 

   ازیمج درس بصورت غیر  

ابزارهای تعاملی استاد با  *** حتوا م  نوع*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس 

)فضای آموزش   

 غیرحضوری( 

ساعت  

 ارائه 

آموزشهای  **

 حمایتی و مکمل  

 روش ارزشیابی 

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

س  تمد در دور   ،ئ   ه   ا ارا درس و یمعرف  

میزان م ر  و می ر و کودکی، تحوالت به اشتی،  

 به اشتی ، برنام  های مراقبد، ص ماتابتت

ترکیبیای تع اميینرسخ)دگیری   ،انی 

 یریادگی،  ویمبتنی بر سنار  یریادگی

 ک   ییالکترون یمبتن   ی ب   ر محت   وا

 (تعاميی

ت        االرگفت و  8-10شنب    ین  نومااس آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین

  یسامان  نو

پاسخ ب   )ی نیتکو

  ف،یموقع ب  تکال

فع  اد در  ش  رکد

و   نیتعامتت آنت

، فت     والر گت    ا

ت  آزمون رم میان 

 یانیپا -(

 فهمی ن،)  شناختی

 (کاربرد

فيس  ف  مراقب  د، مراقب  د ؛ ودک  انپرس  تاری از ک

اتی ،، نش   مح ور، مراقب د ری ر تروم  -خانواد 

فرهن     تماع،أثیر خانواد  و اجودکان، تکپرستار  

ر و م  بهب ب  ر س  تمد ک  ودر، نش    پرس  تار د

رآین   مراقبد از کودر، کاربرد تفکر انتش ادی و ف

 پرستاری مراقبد از کودر 

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

، )فهمی نشناختی   یپایان -ینتکوی

 کاربرد(

) تکاملتئوری های رش  و    ؛مفاهیم رش  و تکامل

ی رش    و ..(، اب  زار ررب  ال رو. اریکس  ونفروید،  

  تأثیر بازی بر تکاملتکامل کودر، 

الرگفت و ات         8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی

  ی  نوناماس

)فهمی ن،  یپایان -تکوینی شناختی 

 کاربرد(

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی (رش  و تکامل)رارتشاء ستمد کودر شیرخوا

  یسامان  نو

)فهمی ن،  یپایان -تکوینی شناختی 

 کاربرد(

تطابق ک ودر ب ا )خواررارتشاء ستمد کودر شی

اض طرا  ج  ایی،   ،فرآین  رش  و تکام ل ببیع ی

 ترس و...(

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یان  نو  از سامفاداست وزش آنتینمآ یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

)فهمی ن،  یپایان -تکوینی شناختی 

 کاربرد(

 ،ا خ  و ،تغبی )ارتش اء س تمد ک ودر ش یرخوار

 (فعالید و...

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یازارهواب  ینواد  از سامان  تفاس آموزش آنتین یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

)فهمی ن،  یپایان -تکوینی شناختی 

 کاربرد(

اختتالت )مش  کتت به اش  تی دور  ش  یرخوارگی

 (  ای، تکنی، نامناسب تغبی  ایتغبی

رگفت و الت        ا 8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو ش آنتینوزآم یادگیری ترکیبی

  ینوسامان  

)فهمی ن،  یپایان -تکوینی شناختی 

 کاربرد(
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اختتالت )مش  کتت به اش  تی دور  ش  یرخوارگی

  (ناشناخت  پوستی، اختتالت

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

) یپایان -تکوینی فهمی ن، شناختی 

 کاربرد(

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی تمد کودر نوپاارتشاء س

  یسامان  نو

)فه  یپایان -تکوینی می ن، شناختی 

 رد(کارب

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  ید  از سامان  نواستفا آموزش آنتین یادگیری ترکیبی ارتشاء ستمد کودر خردساد 

  یسامان  نو

  ن،ی)فهم  یشناخت ینپایا -تکوینی

 کاربرد(

اخ  تتالت  )مش  کتت به اش  تی اوای  ل خردس  الی

  (عفونی

 و ت        االرگفت 8-10شنب    یسامان  نو آن یهاوابزار  ین  نوستفاد  از ساماا آنتین آموزش یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

فهمی ن، )  شناختی یپایان -تکوینی

 کاربرد(

ان يی بیماری    )مشکتت به اشتی اوایل خردسالی

  (ودررود ، سوء رفتار با ک

ت        االرگفت و  8-10شنب    یان  نوسام آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

)ف یپایان -تکوینی همی ن، شناختی 

 کاربرد(

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی ارتشاء ستمد کودر سن م رس  

  یسامان  نو

)فهمی ن یپایان -تکوینی ، شناختی 

 (کاربرد

 ،) ش ب ادراریدوران م رس    یمشکتت به اشت

 ت رفتاری( تیاری م فوع، اختتالبی اخ

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یابزارهاو  یاستفاد  از سامان  نو نتینآموزش آ یادگیری ترکیبی

  یسامان  نو

  ن،ی)فهم  یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

و ت        االرگفت  8-10شنب    یامان  نوس آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی  خانواد  نوجوان وارتشاء ستمد 

  یسامان  نو

  ن،ی)فهم  یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

ت        االرگفت و  8-10شنب    ین  نوساما آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین یادگیری ترکیبی دوران نوجوانی ن رانی به اشتی

  یسامان  نو

  ن،ی)فهم  یشناخت یایانپ -تکوینی

 ربرد(کا

 نیم واحد عملی 

از در شیرخوار کو  و نوزاد یمطالع  و بررس

  نظر رش  و تکامل

پرس   و پاس خ،   )یادگیری ترکیبی

 و...( بحث گروهی

 ت        االرگفت و 8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آنتین شآموز

  یسامان  نو

ع ابفی،  ی،شناخت یپایان -تکوینی

 انی حرکتیرو

از نظ  ر رش    و  نوپ  ا ک  ودر یمطالع    و بررس  

 تکامل

پرس   و پاس خ،   )یادگیری ترکیبی

 و...( بحث گروهی

رگفت و ت        اال 8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین

  یسامان  نو

ع ابفی،  ی،شناخت یپایان -ینیتکو

 تیانی حرکرو

از نظر رش  و اد  کودر خردس  یمطالع  و بررس

 تکامل

پرس   و پاس خ،   )یادگیری ترکیبی

 و...( بحث گروهی

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو وزش آنتینآم

  یسامان  نو

ع ابفی،  ی،شناخت ینپایا -تکوینی

 انی حرکتیور

از نظر رش  کودر سن م رس   یمطالع  و بررس

 لو تکام

پرس   و پاس خ،   )یادگیری ترکیبی

 و...( بحث گروهی

ت        االرگفت و  8-10شنب    یامان  نوس آن یوابزارها  یاستفاد  از سامان  نو آموزش آنتین

  یسامان  نو

ع ابفی،  ی،شناخت یپایان -تکوینی

 انی حرکتیرو
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پرس   و پاس خ،   )یادگیری ترکیبی از نظر رش  و تکامل نوجوان یمطالع  و بررس

 و...( بحث گروهی

ت        االرگفت و  8-10شنب    یسامان  نو آن یوابزارها  ینو استفاد  از سامان  آموزش آنتین

  یسامان  نو

ع ابفی،  ی،شناخت یانپای -تکوینی

 انی حرکتیرو
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 :  منابع درسي
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 : زشيابی  نحوه ار 

 نی : ياارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پا

ه صورت فيلم و ب لعه موردی جهت يادگيری و تقويت تفکر انتقادیاستفاده از مطا)ليف کالسیموقع به تکاپاسخ به  -

رشت مطابق و د شاخص های تکامل اجتماعی، گفتاری، حرکتی ظريف بررسی شاخص های رشد جسمی، بررسی،  پاورپوينت

  پنج  :(کو ارائه طرح مناسب جهت ارتقاء سالمت کود متفاوت های سنیدو کودک سالم در دوره ASQ يا DDST جدول

 نمره

 نمره  يک : تگوو تاالر گفآنالين  شرکت فعال در تعامالت -

 نمرهشش : ن ترمزمون مياآ -

 نمره : هشت آزمون پايان ترم -

 نحوه محاسبه نمره کل درس : 
 

 گالسیاز انجام تکاليف شده  کسب درصدپنج و   بيست -

 ل در تعامالت و تاالر گفتگومشارکت فعااز  کسب شده  پنج درصد -

 م بصورت غير حضوریکسب شده از آزمون ميانتر درصد  سی -

 ترم   اني ه در آزمون پاکسب شد  درصد   چهل -

 

 نمره نهايی براساس جمع هرتعداد از آيتم های ذکر شده می باشد.  -

 

 
 

 ت :  مقررا

 نمره  10د نمره قبولی : ح

 هفدهم کل جلسات به شرط موجه بودن چهار :های آنالینعداد دفعات مجاز غیبت در کالست

 . پایانی ضروری است حانامت وئیزها زمونهای حین ترم، کوجویان در کلیه آ نشمشارکت دا
 


