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شتي ردماني جهرم   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

پرستاریاساتيد گروه   

و    

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

 تدوين کننده:استاد 

 زهرا رحيمی

 

1400سال  
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 3 تعداد واحد : های کودکانبیماریپرستاری  نام درس :

 ساعت 3 مدت زمان ارائه درس :  کارشناسي پرستاری  رشته و مقطع تحصیلي :

 1400-1401نیمسال اول  زمان شروع و پايان : زهرا رحیمي:  هطوبرم داتسا و راکمه دیتاسا ، مسئول درس

 نويد استفاده از سامانه آموزش غیر حضوری : آموزش:فضای  پرستاری کودک سالم  پیشنیاز :



 4 

افالین  ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در سامانه یادگیری الکترونیک به صورت س متناسب باردو در طی این  ددارائه می گر غیرحضوری بصورت 1398دراین درس جهت دانشجویان ورودی شرح دوره : 

فتتت  ماگیری دانشجو انجارزیابی تکوینی از یاد یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور هتتایی ستتو  .خواهد گر متتون ن پس آز

 د شد.متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواه
 

 ف نهايي دوره: اهدا
 

 ف نهايي دورهاهدا رديف

 .داندب و اهمیت مراقبت از آنها رابوده نوزادان پر خطر فراگیر قادر به تعريف  1

 شرح دهد. های متعدد راادان با آنوماليهای پرستاری از نوزمراقبت 2

 توضیح دهد.و مشکالت نوزادان پر خطر را مشکالت متابولیک  3

 بیان نمايد.مراقبت خانواده محور  در نقش پرستار، تعريف و حورواده ماقبت خانمفهوم مر 4

 مراقبت از کودکان را توضیح دهد. مفاهیم کلي در خصوص 5

 معلولیت را توضیح دهد.و ن مبیماری مز دک مبتال بهز کوور احمراقبت خانواده م 6

 یح دهد.نقش و مداخالت پرستاری در خانواده کودک با نیازهای خاص را توض 7

 ر حال احتضار را توضیح دهد.ز کودک دمراقبت ا 8

 ا بیان نمايد.اختالالت شناختي و حسي و مراقبت پرستاری مربوط به آنها ر 9

 .بیان نمايد راری مربوط به آنها قبت پرستامرا ها والکترولیت واختالالت آب  10

 نمايد. ت کلیوی و مراقبت پرستاری مربوط به آنها را بیاناختالال 11

 و مراقبت پرستاری مربوط به آنها را بیان نمايد. يت تنفساختالال 12

 .هدتوضیح د آنها را و مراقبت پرستاری مربوط به شاختالالت سیستم گوار 13
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 .ديامن نایبمربوط به آنها را  یپرستار و مراقبتلبي ق اختالالت 14

 .ديامن نایب آنها را هت سیستم عصبي و مراقبت پرستاری مربوط باختالال 15

 .توضیح دهد رامربوط به آنها  یمراقبت پرستار واختالالت خون  16

 جدول زمانبندي دروس
ه روش ها و مدلهای ارائ**** سرفصل مطالب

 ازی مجدرس بصورت غیر 

ابزارهای تعاملی استاد با *** حتوانوع م*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

تفا ا  ، درس و هدف ارائه یمعرف یف  و مراب تعر

 نو ادان پرخطر

عفاميینرسخ)دگیری ترکیتیای  ،انی ت

 یریادگی، ویمتتنی بر سنار یریادگی

تفففوا بفففر م  نفففی   کفففییالکترون یمتت

 (تعاميی

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین

 دیسامانه نو

پاسخ به )ینیتکو

   ،یموبع به تکال

عففاد در  شففرکا ف

و  نیتعامالت آنال

، فت ففففو ر گتففففا

رم میان ت آ مون

 یانیپا -(

 فهمیدن،) شناختی

 (کاربرد

سفففففت اه   فففففتینآ مفففففالی د سفففففکيتی  -و ا

 (و... یکروسفالیم نو ادان)آنسفالوسل،

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

، )فهمیدنشناختی  یپایان -نیتکوی

 کاربرد(

مفففففال سفففففت اه   فففففت یآنو سفففففکيت -ید  یا

 و...( ، پا چمابیمیيومنن وسل)نو ادان

 رگفت و اتفففففففف 8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیامانه نوس

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

گفوارش نو ا سفت اه  لفآنومالی د شفکاف  ب و دان)

 (و...  ی و فیستود مری و نایم، آترکا

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

 نو ادان آنومالی دست اه ادراری تناسيی

 و...( پتوکیدیسمکری)

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیانه نوه ا  سامفاداست و ش آنالینمآ یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

نففو ادان یففز  شففکالت متابول سففم) م  هیپوتیروئیدی

 مادر ادی، فنیل کتونوری، گا کتو ومی(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دینواده ا  سامانه تفاس آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

یفا  مشکالت نو ادان پرخطر) سپسیس، آنتروکول

 نکرو ان(

رگفت و  تففففففففا 8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دینوسامانه 

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

تار در مرابتا خانواده م ور، تعری  و نقش پرس

 تا خانواده م ورمراب

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

فهمیدن، شناختی ) یپایان -تکوینی

 کاربرد(
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شفدن،  مرابتا ا  کودک سفتری  مفاری و ب طفی بی

 درابتتی اطفامفاهیم کيی مرتتط با روش م

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

ری مزمن ه بیماتال بدک متمرابتا پرستاری ا  کو

ا، کودک با نیا  خاص و کودک در حاد و معيولی

 تضار(اح

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت ینپایا -تکوینی

 کاربرد(

شففناخ خففتال ت  فففاهیم ا سففی در کودکان)م تی و ح

يففی  شففناخک خففتال ت  سففندرا قففب تی،  م داون،  

 (نابینایی و ناشنوایی ،ماندگی ذهنی

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یهاوابزار دینه نواستفاده ا  ساما آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

فهمیدن، ) شناختی یپایان -تکوینی

 کاربرد(

خففتال ت آ یففاا سفف) ب و الکترول سففتفرا ،ا  هاد، ا

 ولیا(ری در اختال ت آب و الکترمرابتا پرستا

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

نفه  فونا ادراری، ریف اختال ت کيیوی) الکس مثا

 (ز، سندرم نفروتیز، تومور ویيمه حالبب

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

شناختی )فهمیدن،  یپایان -تکوینی

 کاربرد(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یابزارهاو دیاستفاده ا  سامانه نو نالینآمو ش آ یادگیری ترکیتی سی) سندرم کروپ، پنومونی(اختال ت تنف

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

خفارمی،تنف اختال ت سفم  سفیون م  سفی) آسپیرا

 (فیتروکیستیز پانکراس، آسم

و تففففففففا رگفت  8-12شنته  دیامانه نوس آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

کس شپرونگ، ریفالرهیوارش)اختال ت سیستم گ

 (اژگاستروا وف

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یایانپ -تکوینی

 کاربرد(

گفوا سفیون) انواژرشاختال ت سیستم  ، تن فی ینا

 (پیيور، سيیاک

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو ش آنالینآمو  یادگیری ترکیتی (سیانوتیز ماریال ت بيتی) بیاخت

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

رگفت و تففففففففا  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی یر سیانوتیز(بيتی) بیماری غاختال ت 

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

خفففتال ت بي سفففایی احا يفففب، تفففی) نار قفففانی ب ت

 هیپوکسمی(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت ینپایا -تکوینی

 کاربرد(

سفندرم بتل و بعد ا   مل ابتال ت بيتی)مراتاخ  ،

 کاوا اکی(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(

سففتم   ففتی)اختال خففتال ت سی شففنا ج در  ت ت

 کودکان(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین رکیتییادگیری ت

 دیسامانه نو

 دن،ی)فهم یتشناخ یپایان -تکوینی

 ربرد(کا
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شففنج در  خففتال ت ت سففتم   ففتی) ا خففتال ت سی ا

 (کودکان

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دینو سامانه آن یوابزارها دیامانه نواستفاده ا  س آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیسامانه نو

 دن،یم)فه یشناخت یانپای -تکوینی

 کاربرد(

تب، فيج  ا    تی) تشنج ناشی اختال ت سیستم

 مغزی(

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دیمانه نوسا

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -کوینیت

 کاربرد(

خففتال خففونا کففم  خففون)  سففمی،  ت  قففرآهن، تا  ی ف

 وفیيی(ه

تففففففففا رگفت و  8-12شنته  دیسامانه نو آن یوابزارها دیاستفاده ا  سامانه نو آمو ش آنالین یادگیری ترکیتی

 دینه نوساما

 دن،ی)فهم یشناخت یپایان -تکوینی

 کاربرد(
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 : منابع درسي

 

 تهران: .ترممه مهنا  شوبی، مهنا  سنجری. ونگپرستاری کودکان و .دیوید ،ویيسون، مریيین ،اکنتریه

 .1399انتشارات مامعه ن ر؛

 . 1399 ؛تهران: انتشارات اندیشه رفیع. 2کان ميد پرستاری کود .ریمم ،رسولی، یالژ ،میر شاری
Hockenberry Marilyn j, Wilson David. Wong's Nursing care of infants and children.10th. Durham, 

North Carolina: Duke university; 2015. 

 

 :زشیابي نحوه ار

 ني : ياارزشیابي تکويني و ارزشیابي پا

 نمره( يک) از فضای يادگیری الکترونیک پاسخ به موقع به تکالیف فردی -

 )يک نمره(و تاالر گفتگوآنالين  شرکت فعال در تعامالت -

 نمره( 8)ن ترمزمون میاآ -

 نمره( 10)آزمون پايان ترم -

 نحوه محاسبه نمره کل درس :
 

 و(شجتوسط هر دانشده )از انجام تکالیف فردی  درصد کسبپنج  -

 ل در تعامالت و تاالر گفتگو(مشارکت فعا)از  درصد کسب شدهپنج  -

 م بصورت غیر حضوریدرصد کسب شده از آزمون میانترچهل  -

 سب شده در آزمون پايان ترم درصد ک پنجاه -

 نمره نهايي براساس جمع هرتعداد از آيتم های ذکر شده مي باشد. -
 

 ت : مقررا

 نمره 10حد نمره قبولی : 

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

 .حان پایانی ضروری استو امتئیزها زمونهای حین ترم، کوجویان در کلیه آنشمشارکت دا
 


