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شتي ردماني جهر   م                                                                                      دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 

( دوره طرح )حضوری  

Course plan           
 

 

   

 

دگان:کنن  تهيه  

پرستاراساتيد گروه    

و     

کاری   و  گروه اهی آموزشي دادکشنه زپشكي   و توسعه آموزش زپشكي مرکز مطالعات ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوين کننده:ستاد  ا

 مينا زمانی فرد

 

1401سال  
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 یرپرستا / دانشکده علوم پزشکی جهرم  دانشگاه
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 باشد:عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می 
 های برقراری ارتباط سازنده با کودکان سنين مختلفهرا (1

 های مراقبتی اطفالمفاهيم کلی مرتبط با روش (2

 بستری شدن کودک در بيمارستان در سنين مختلف (3

 های دوران نوزادی بررسی و مشخصات نوزاد سالم و مراقبت( 4

 های الزمديررس و مراقبت -مشخصات نوزاد نارس( 5

  نوزادان پرخطر بررسی مشکالت( 6

 های الزمهای درمان و مراقبتجانديس در نوزادان، راه ( 7

 گاالکتوزومی( -فنيل کتوپوريا -ک نوزادان )هيپوتيروئيديسم مادرزادیبررسی مشکالت متابولي( 8

فاژيال، فتق ازورو های دستگاه گوارش )شکاف لب و کام، آترزی مری، فيسچول مری، نای، تنگی پيلور، ريفالکس گاستناهنجاری( 9

 ديافراگمی، آمفالوسل(

 سلياک( -انواژيناسيون  -بسته مقعد  -های دستگاه گوارش )هيرشپرونگی ناهنجاریادامه( 10

 آنسفالوسل هيدروسفالی( -ميلومننگوسل -مننگوسل -اهای سيستم عصبی ) اسپينال بيفيدناهنجاری( 11

 اختالالت آب و الکتروليتها ( 12

 G6PDلوسمی حاد( و  -هموفيلی  -تاالسمی -خونی فقر آهن  ) کم ت خوناختالال( 13

 پنومونی( -اختالالت تنفسی )سندرم کروپ ( 14

 آسم( -اختالالت تنفسی )فيبروز کيستيک ( 15

 های مادرزادی قلبی در کودکانبيماری( 16

 ( تب  ناشی ازتشنج  -غزی فلج م -اختالالت سيستم عصبی ) تشنج در نوزادان و کودکان ( 17

 دوجنسی( -اکستروفی مثانه  -کريپتوکيدزيم  -اپيسپادياز  -هيپوسپادياز  -تناسلی )هيدروسل  -های دستگاه ادراری ناهنجاری( 18

 گلومرونفريت(  -سندرم نفروتيک  -تومورويلمز  -ريفالکس مثانه به حالب  -های ادراریاختالالت کليوی )عفونت( 19

 آرتريت روماتوئيد -اسئوميليت  -پاچماقی -دررفتگی مادرزادی مفصل هيپ -عضالنی -اسکلتی تالالت ناهنجاريهای و اخ( 20

نابينايی با تأکيد بر پيشگيری و توانبخشی و مراقبت از  -عقب ماندگی ذهنی ناشنوايی -اختالالت شناختی و حسی )سندرم دوان ( 21

 کودکان( 

 يابت ( د -آزار کاال  - ن کودکی ) ويلسونبيماريهای شايع دورا( 22

کودک در حال احتضار )عکس العمل کودک، خانواده مشرف به مرگ کودک، مراقبتهای خانواده و کودک در حال احتضار و ( 23

 مراقبتهای پرستاری(

 

 واحد نظری 3 تعداد واحد : انهای کودکپرستاری بيماری نام درس :

  تحصيلی نيمسال اول ئه درس:   زمان ارا  کارشناسی پرستاری   رشته و مقطع تحصيلی :

  مينا زمانی فرد :  مسئول درس

  1401-1402سال                            پرستاری کودک سالم نياز :پيش
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 هدف کلی: راههای برقراری ارتباط سازنده با کودکان سنين مختلف :   -1

 يد بتواند: دانشجو با :اهداف اختصاصی ❖

 رتباط با کودک در سنين مختلف را تشخيص دهد. اری ابرقر ایهراه •

 برای يک کودک در هنگام بستری شدن در بيمارستان، فرايند پرستاری طراحی کند. •

 

  هدف کلی: مفاهيم کلی مرتبط با روش های مراقبتی اطفال :-۲

 :دانشجو بايد بتواند اهداف اختصاصی: ❖

 روانی کودک را ليست نمايد. سمی وآمادگی جهای درمانی ، تشخيص و روشمادگی جهت آ ▪

 های مراقبتی، رعايت ايمنی، تغذيه، دفع روده ای، ارزيابی درد را توضيح دهد.دستورالعمل  ▪

 

 هدف کلی: بستری شدن کودک در بيمارستان در سنين مختلف -٣

 :دانشجو بايد بتواند :اهداف اختصاصی ❖

 ه کند. وی مقايست سالمت مشکالت کودک بيمار در طی بستری شدن را با حال ▪

 عکس العمل های بستری شدن کودک را شناسايی کند. ▪

 فرآيند پرستاری برای يک کودک در هنگام بستری شدن در بيمارستان را طراحی کند.  ▪

 کند.فرآيند پرستاری برای يک کودک در هنگام ترخيص و مراقبت در منزل را طراحی  ▪

 

 ن نوزادیهای دوراو مراقبتهدف کلی: بررسی و مشخصات نوزاد سالم  -۴

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

 مشخصات نوزاد سالم را بيان نمايد.  ▪

 های مختلف بررسی نوزاد سالم را شرح دهد. روش ▪

 .های دوران نوزادی را ذکر نمايدمراقبت ▪

 

 دیررس و مراقبتهای الزم  -هدف کلی: مشخصات نوزاد نارس-۵

  بتواند: دانشجو بايد :اهداف اختصاصی ❖

 نوزاد نارس را تعريف کند.  ▪

 مشخصات نوزاد نارس را شرح دهد.  ▪

 نوزاد ديررس را تعريف نمايد.  ▪

 مشخصات نوزاد ديررس را شرح دهد. ▪

 مراقبت های الزم از نوزاد نارس و ديررس را مقايسه نمايد. ▪

 

 نوزادان پرخطرهدف کلی: بررسی مشکالت  -۶

 :دانشجو بايد بتواند :اهداف اختصاصی ❖

 عريف کند. خطر را تنوزاد پر ▪

 اهميت مراقبت از نوزادان پر خطر را بداند. ▪

 های بررسی نوزاد جهت شناسايی نوزاد پرخطر را شرح دهد. روش ▪

 مشکالت مربوط به نوزادان پر خطر مانند: سپسيس، آنتروکوليت نکروزان، مننژيت و انسفاليت را توضيح دهد.  ▪

 د.ا شرح دهپرخطر ر مداخالت درمانی و پرستاری از نوزاد ▪
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 های الزمهای درمان و مراقبتهدف کلی: جاندیس در نوزادان، راه-۷

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

 انواع جانديس در نوزادان را بيان نمايد.  ▪

 های درمان جانديس در نوزادان را توضيح دهد.راه ▪

 های الزم از نوزادان با زردی را شرح دهد. مراقبت ▪

 های الزم بعد از ترخيص آموزش دهد.رد مراقبتر موده دانوابه خ ▪

 

 گاالکتوزومی(  -وریا  یفنيل کتو  -نوزادان )هيپوتيروئيدیسم مادرزادی  هدف کلی: بررسی مشکالت متابوليک  -۸

 :دانشجو بايد بتواند اهداف اختصاصی: ❖

 گاالکتوزومی را شرح دهد. يوريا و فنيل کتوانواع مشکالت متابوليک شايع در نوزادان شامل هيپوتيروئيديسم مادرزادی،  ▪

 تظاهرات بالينی مشکالت متابوليک فوق را بيان نمايد.  ▪

 های تشخيص اين مشکالت متابوليک را ذکر نمايد.روش ▪

 رح دهد. تدابير درمانی و مراقبتی مربوط به اين مشکالت را ش ▪

 

-تنگی پيلور  -نای    -سچول مریفي  -مری آترزی  -های دستگاه گوارش )شکاف لب و کام  هدف کلی ناهنجاری-9

 فتق دیافراگمی و آمفالوسل(   -ریفالکس گاستروازوفاژیال  

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

نای، تنگی پيلور، ريفالکس  -مری، فيسچول مریانواع مشکالت مربوط به دستگاه گوارش شامل شکاف لب و کام، آترزی  ▪

 گاسترو

 . وضيح دهدوسل را تو آمفال ازوفاژيال، فتق ديافراگمی ▪

 تظاهرات بالينی مشکالت گوارشی فوق را ذکر نمايد.  ▪

 های تشخيصی هريک از اين ناهنجاری های گوارشی را بيان نمايد.روش ▪

 مشکالت را شرح دهد.تدابير درمانی و مراقبتی مربوط به اين  ▪

 

 اسيون و سلياک(انواژین  -د بسته  مقع -های دستگاه گوارش )هيرشپرونگ  ی ناهنجاریهدف کلی: ادامه-1۰

 دانشجو بايد بتواند:   :اهداف اختصاصی ❖

 مشکالت مربوط به دستگاه گوارش شامل هيرشپرونگ، مقعد بسته، انواژيناسيون و سلياک را توضيح دهد.  ▪

 تظاهرات بالينی مشکالت گوارشی فوق را ذکر نمايد. ▪

 نمايد.روش های تشخيصی هريک از اين مشکالت گوارشی را بيان  ▪

 ابير درمانی و مراقبتی مربوط به اين مشکالت را شرح دهد.دت ▪

 

 -آنسفالوسل    -ميلومننگوسل    -مننگوسل    -های سيستم عصبی ) اسپينال بيفيدا  هدف کلی: ناهنجاری-11

 هيدروسفالی( 

 دانشجو بايد بتواند :  :اهداف اختصاصی ❖

 . انواع ناهنجاری های سيستم عصبی در کودکان را توضيح دهد ▪

 های دستگاه عصبی را شرح دهد. اهنجاریروز نعلل ب ▪

 انواع اسپينال بيفيدا را توضيح دهد. ▪

  .های مننگوسل را توضيح دهدويژگی ▪
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 های ميلومننگوسل را بيان نمايد.ويژگی ▪

 اقدامات تشخيص بيماری را شرح دهد. ▪

 اقدامات درمانی انواع اسپاينال بيفيدا را بيان نمايد.  ▪

 ا را ذکر نمايد.بيفيد سپاينالانواع ا مداخالت پرستاری ▪

 بيماری آنسفالوسل را تعريف نمايد. ▪

 تظاهرات بالينی آنسفالوسل را شرح دهد. ▪

 اقدامات تشخيصی بيماری را شرح دهد. ▪

 اقدامات درمانی و مراقبتی در آنسفالوسل را بيان نمايد.  ▪

 پاتوفيزيولوژی هيدروسفالی را توضيح دهد. ▪

 رح دهد.عاليم هيدروسفالی را ش ▪

 اقدامات درمانی در بيماری هيدروسفالی را توضيح دهد. ▪

 مداخالت پرستاری در بيماری هيدروسفالی را شرح دهد. ▪

 

 هاهدف کلی: اختالالت آب و الکتروليت -1۲

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

 اختالل آب و الکتروليت در کودکان را با بزرگساالن مقايسه کند. ▪

 .تی را شرح دهدالکتروليانواع اختالالت  ▪

 اسهال و استفراغ در کودکان را از نظر علت، تشخيص، درمان و مراقبت را توضيح دهد. ▪

 

  G6PDلوسمی حاد( و    -هموفيلی    -تاالسمی    -هدف کلی: اختالالت خون ) کم خونی فقر آهن  -1٣

 دانشجو بايد بتواند::  اهداف اختصاصی ❖

 را توضيح دهد. G6PDسمی حاد و تاالسمی، هموفيلی، لوقر آهن، م خونی فانواع اختالالت خونی در کودکان شامل ک ▪

 تظاهرات بالينی در هر يک از اختالالت خونی فوق را ذکر نمايد.  ▪

 های تشخيصی در هريک از اين اختالالت خونی را بيان نمايد. روش ▪

 ن اختالالت خونی را شرح دهد.تدابير درمانی و مراقبتی مربوط به اي ▪

 پنومونی(   -الت تنفسی )سندرم کروپ  هدف کلی:اختال-1۴

 دانشجو بايد بتواند:  :اهداف اختصاصی ❖

 سندرم کروپ در کودکان را توضيح دهد. ▪

 عالئم بالينی سندرم کروپ را شرح دهد. ▪

 تدابير درمانی و مراقبتی در سندرم کروپ را بيان نمايد.  ▪

 پنومونی در کودکان را شرح دهد.  ▪

 بيان نمايد.نی در کودکان را اتيولوژی پنومو ▪

 تظاهرات بالينی پنومونی را ذکر نمايد. ▪

 تدابير درمانی و مراقبتی در پنومونی را بيان نمايد. ▪

 

 آسم(  -کيستيک  هدف کلی:اختالالت تنفسی )فيبروز  -1۵

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

 بيماری فيبروز کيستيک را تعريف نمايد. ▪

 ح دهد.اتيولوژی بيماری را شر ▪

 الينی بيماری فيبروز کيستيک را ذکر نمايد.تظاهرات ب ▪
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 های تشخيص اين بيماری را شرح دهد.روش ▪

 تدابير درمانی و مراقبتی در فيبروز کيستيک را بيان نمايد. ▪

 بيماری آسم در کودکان را تعريف نمايد.  ▪

 انواع آسم در کودکان را ذکر نمايد.  ▪

 اتيولوژی بيماری آسم را شرح دهد. ▪

 ماری آسم را ذکر نمايد. ظاهرات بالينی بيت ▪

 تدابير درمانی و مراقبتی در آسم را بيان نمايد. ▪
 

 هدف کلی: بيماری های مادرزادی قلبی در کودکان-1۶

 دانشجو بايد بتواند: :اختصاصیاهداف  ❖

 های مادرزادی قلبی سيانوتيک و غير سيانوتيک در کودکان را توضيح دهد. انواع بيماری  ▪

 های مادرزادی قلبی را شرح دهد. یدرمانی در بيمار مداخالت ▪

 های پرستاری در نوزاد مبتال به بيماری های مادرزادی قلبی را بيان نمايد.مراقبت ▪

 

 تشنج ناشی از تب (  -فلج مغزی    -اختالالت سيستم عصبی ) تشنج در نوزادان و کودکان    کلی:هدف  -1۷

 دانشجو بايد بتواند :اهداف اختصاصی ❖

 نمايد.ی تشنج را تعريف بيمار ▪

 علل تشنج در نوزادان و کودکان را شرح دهد.  ▪

 انواع تشنج را توضيح دهد. ▪

 کند.عاليم بالينی تشنج را بر حسب نوع تشنج ذکر  ▪

 های تشخيص تشنج را بيان نمايد.روش ▪

 تشنج ناشی از تب را تعريف نمايد. ▪

 ويژگيهای تشنج ناشی از تب را شرح دهد.  ▪

 مايد.ر تشنج را بيان نمداخالت درمانی د ▪

 مداخالت پرستاری در هنگام تشنج کودک را شرح دهد.  ▪

 فلج مغزی را تعريف کند. ▪

 علل فلج مغزی در کودکان را شرح دهد. ▪

 تظاهرات بالينی عمده فلج مغزی را نام ببرد. ▪

 های تشخيص بيماری فلج مغزی را نام ببرد.راه ▪

 مايد.مداخالت درمانی و پرستاری فلج مغزی را بيان ن ▪

 

  -اپيسپادیاز    -هيپوسپادیاز    -تناسلی )هيدروسل    -ی: ناهنجاریهای دستگاه ادراریکل  هدف-1۸

 دوجنسی(  -کریپتوکيدزیماکستروفی مثانه  

  :دانشجو بايد بتواند اهداف اختصاصی : ❖

 ه وم، اکستروفی مثانتناسلی شامل هيدروسل، هيپوسپادياز، اپيسپادياز، کريپتوکيدزي -های دستگاه ادراریانواع ناهنجاری ▪

 دوجنسی را توضيح دهد. ▪

 نمايد.  های فوق را ذکرتظاهرات بالينی در هر يک از ناهنجاری  ▪

 ها را بيان نمايد. های تشخيصی هريک از اين ناهنجاریروش ▪

 ها را شرح دهد.تدابير درمانی و مراقبتی مربوط به اين ناهنجاری ▪
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 -روتيکسندرم نف  -تومور ویلمز  -ثانه به حالب  دراری، ریفالکس م های ااختالالت کليوی )عفونت  هدف کلی:-19

 گلومرونفریت(

 دانشجو بايد بتواند:  :اختصاصیاهداف  ❖

 روتيک،سندرم نف ،تومور ويلمز ،حالب های ادراری، ريفالکس مثانه بهانواع اختالالت کليوی در کودکان شامل عفونت ▪

 را توضيح دهد. گلومرونفريت

 .ت فوق را ذکر نمايدهر يک از اختالال تظاهرات بالينی در ▪

 .نمايد بيان را کليوی اختالالت اين از هريک تشخيصی هایروش ▪

 ربوط به اين اختالالت را شرح دهد.م مراقبتی و درمانی تدابير ▪

 

تریت ها و اختالالت اسکلتی، عضالنی، دررفتگی مادرزادی مفصل هيپ، پاچماقی، اسئوميليت، آرهدف کلی: ناهنجاری-۲۰

 روماتوئيد

 :هداف اختصاصی دانشجو باید بتواندا ❖

عضالنی شامل دررفتگی مادرزادی مفصل هيپ، پاچماقی، اسنوميليت و آرتريت  -ختالالت اسکلتیانواع ناهنجاری و ا ▪

 روماتوئيد

 در کودکان را توضيح دهد. ▪

 . نمايد ذکر را فوق  اختالالت از يک هر در بالينی تظاهرات ▪

 .نمايد بيان را تاختالال اين از يکهر تشخيصی هایروش ▪

 .دهد شرح را اختالالت اين به مربوط مراقبتی و درمانی تدابير ▪

 

نابينایی با تأکيد بر   -ناشنوایی   -عقب ماندگی ذهنی  -هدف کلی: اختالالت شناختی و حسی )سندرم داون  -۲1

 پيشگيری و توانبخشی و مراقبت از کودکان ( 

 يد بتواند:دانشجو با :اهداف اختصاصی ❖

 نابينايی در کودکان را توضيح دهد.اختالالت شناختی و حسی شامل سندرم داون، عقب ماندگی ذهنی، ناشنوايی و  انواع ▪

 انواع سندرم داون را توضيح دهد.  ▪

 اتيولوژی سندرم داون را ذکر نمايد.  ▪

 تظاهرات بالينی سندرم داون را بيان نمايد. ▪

 ون را شرح دهد. بيماری سندرم دا اختالالت و ناهنجاريهای همراه با ▪

 تدابير درمانی الزم برای اين بيماری را بيان نمايد.  ▪

 های پيشگيری و توانبخشی کودکان را شرح دهد.راقبت پرستاری در سندرم داون را با تاکيد بر جنبه م ▪

 عقب ماندگی ذهنی را تعريف نمايد.  ▪

 ح دهد. انواع عقب ماندگی ذهنی را نام برده و هر کدام را شر ▪

 ماندگی ذهنی در کودکان را بيان نمايد.علل عقب  ▪

 ا ذکر نمايد.ر کودکان در ذهنی ماندگی عقب عاليم ▪

 اقدامات درمانی الزم برای کاهش عوارض ناشی از عقب ماندگی ذهنی را توضيح دهد. ▪

 را شرح دهد.  های پيشگيری و توانبخشی کودکانمراقبت پرستاری در عقب ماندگی ذهنی را با تاکيد بر جنبه ▪

 رح دهد. های پيشگيری و توانبخشی و مراقبت از کودک شبينايی را با تأکيد بر جنبه نا ▪

 .نمايد بيان کودک از مراقبت و توانبخشی و پيشگيری هایجنبه بر تأکيد با را ناشنوايی ▪
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 دیابت (  -کاال آزار   -هدف کلی: بيماری های شایع دوران کودکی ) ویلسون  -۲۲

 بتواند: دانشجو بايد اصی:اهداف اختص ❖

 بيماری ويلسون را تعريف کند.  ▪

 ويلسون را ذکر نمايد.عالئم مربوط به بيماری  ▪

 های تشخيص بيماری ويلسون را توضيح دهد.روش ▪

 تدابير درمانی و پرستاری در بيماری ويلسون را طراحی کند. ▪

 بيماری کاال آزار را تعريف نمايد. ▪

 دهد.  بيماری را توضيح عامل بيماری زايی و راه انتقال ▪

 عالئم بالينی بيماری را کودک تشخيص دهد. ▪

 زار را برنامه ريزی کند. آدرمانی در بيماری کاالاقدامات  ▪

 های پيشگيری از بيماری را آموزش دهد. راه ▪

 انواع ديابت را توضيح دهد.  ▪

 عالئم ديابت در کودکان را ذکر نمايد. ▪

 . دهد شرح را ديابت تشخيص هایروش ▪

 . دهد توضيح را ابتدي بيماری عوارض ▪

 ری ديابت را ذکر نمايد. بيما در درمانی اقدامات ▪

 .های الزم در بيماری ديابت را به والدين آموزش دهدمداخالت پرستاری و آموزش ▪

 

های خانواده و مراقبت  –خانواده مشرف به مرگ کودک    -هدف کلی: کودک در حال احتضار )عکس العمل کودک -۲٣

 ککود

 و مراقبت های پرستاری( ر حال احتضار  د

 دانشجو بايد بتواند: :اهداف اختصاصی ❖

 عکس العمل های کودک و خانواده مشرف به مرگ کودک را توضيح دهد.  ▪

 .نمايد بيان را را وی خانواده و احتضار حال در کودک به مربوط مراقبتهای ▪
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 روش آموزش  ❖

 گروهیحث به صورت سخنرانی ، پرسش و پاسخ و ب ▪

  

 :بع اصلی درسمنا ❖
1) Ball , Jxbindler, R. Pediatric Nursing, Appletons Lenge & schuster comp. Last ed.  

2) Donna.W & ctal. Maternal child nursing care. Last ed.  

3) Thompson's Pediatric Nursing. Philadelphia: W.B. Saun ders. 

4) Whaley & Wong' S. D. Nursing care of infant and children Mosby year inc Last ed 

5) JoAnne Silbert, Flagg & Adele Pillitteri, Maternal and child health nursing care of the childbearing and 

childrearing family Lippincott Williams and Wiking Philade. Last ed. 

6) Barbara R. Stright, Lee- Olive Harrison, Maternal new-born Nursing .Lippincott Williams Philadelphia. 

Last ed 

7) Stockman James. Nursing care of children. Schulte, E.B., Price. D.L. Gwin, J.F. last ed.  

تهران: جامعه نگر: سالمی، آخرين مهناز سنجری.  -ونگ. درسنامه پرستاری کودکان ترجمه سونيا آرزومانيانيس، مهناز شوقی( 8

 ويرايش

  ( نلسون : بيماريهای نوزادان، آخرين ويرايش9
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 نحوه ارزشيابی ❖

 

 

 

 ارات از دانشجویان: رات درس و انتظمقر ❖

عزيزان دانشجو، توجه داشته باشيد که با توجه به گستردگی و تنوع زياد مطالب و از طرف ديگر محدوديت زمان، نقش استاد راهنمايی 

انتظار اشـد و بيادگيری است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا يادگيری مؤثر مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما میو تسهيل 

 رود:می

 ها را مطالعه نماييد.به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب بحث

  قررات بی تأثير دارد و مطابق بـا مبه حضور منظم توأم با آمادگی در تمام جلسات درس اهميت دهيد. غيبت از کالس در ارزشيا

 دانشکده برخورد خواهد شد..

 يد.النه شرکت نمائهای کالسی و انجام تکاليف فعادر بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت  تاریخ  نمره  روش

   9 آزمون ميان دوره 

   10 آزمون پايان دوره 

   1 موارد ديگر: حضور فعال در کالس و مشارکت در ارئه مباحث 
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 های کودکانجدول زمانبندی درس پرستاری بيماری

 شيوه آموزشی  امکانات آموزشی  مدرس  عنوان درس جلسه

 

1 

های برقراری ارتباط اهداف، راهمعرفی درس، آشنایی با  

سازنده با کودکان سنين مختلف و کودک بستری در 

 بخش و نقش پرستار

  -ویدیو-کامپيوتر 

 پرژکتور 

 

 

 

 

 

 

 حضوری

تاثير بستری شدن کودک در بيمارستان در سنين  ۲

مختلف و آمادگی کودک جهت بستری از پذیرش تا 

 مراقبت در منزل

  

 

٣ 

های مراقبتی اطفال، آمادگی مفاهيم کلی مرتبط با روش

هایی درمان، ایمنی، روشهای  جهت تشخيص و روش

 ایدفع رودههای مربوط به  مختلف  تغذیه و روش

  

های دوزان بررسی و مشخصات نوزاد سالم و مراقبت ۴

 نوزادی

 

  

 بررسی مشکالت نوزاد پرخطر ۵

 

  

 های الزمدیررس و مراقبت  -نارسمشخصات نوزاد   ۶

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضوری

 های الزمهای درمان و مراقبتجاندیس در نوزادان، راه ۷

 

  

 

۸ 

 

بررسی مشکالت متابوليک نوزادان) هيپرتيروئيدیسم 

 کتونوریا، گاالکتوزومی(مادرزادی، فنيل

  

 

9 

 

های دستگاه ادراری، تناسلی )هيدروسل، ناهنجاری

هيپوسپادیاز، اپيسپادیاز، کریپتوکيدزیم، اکستروفی 

 مثانه، دوجنسی(

  

 

1۰ 

 

های ادراری، ریفالکس مثانه به اختالالت کليوی ) عفونت

 حالب، تومورویلمز، سندرم نفروتيک، گلومرولونفریت(

  

 های مادرزادی قلبی در کودکانبيماری 11

 

  

 امتحان ميانترم   1۲

 

 

  

1٣ 

 

 

های دستگاه گوارش)شکاف لب و کام، آترزی ناهنجاری

فتق  -ریفالکس گاستروازوفاژیال-نای، تنگی پيلور-مری

 دیافراگمی و آمفالوسل( 
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های دستگاه گوارش)هيرشپرونگ، ادامه ناهنجاری 1۴

 مقعدبسته، انواژیناسيون و سلياک(

 

   

 

 

 

 

 

 حضوری

 هاالکتروليتاختالالت آب و   1۵

 

  

 

1۶ 

 

ناهنجاریهای سيستم عصبی )اسپينال بيفيدا، 

 آنسفالوسل، مننگوسل، ميلومننگوسل، هيدروسفالی( 

 

  

  -تاالسمی  -اختالالت خون ) کم خونی فقر آهن   1۷

 G6PDلوسمی حاد( و    -هموفيلی  

  

 پنومونی(  -اختالالت تنفسی )سندرم کروپ 1۸

 

  

 آسم(  -اختالالت تنفسی )فيبروز کيستيک  ادامه  19

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 حضوری

اختالالت سيستم عصبی )تشنج در نوزادان و کودکان،  ۲۰

 فلج مغزی، تشنج ناشی از تب(  

 

  

 ناهنجاریهای و اختالالت اسکلتی، عضالنی ۲1

 

  

عقب ماندگی   -اختالالت شناختی و حسی )سندرم دوان ۲۲

نابينایی با تأکيد بر پيشگيری و   -ذهنی ناشنوایی

 توانبخشی و مراقبت از کودکان (  

  

 -کاال آزار    -بيماریهای شایع دوران کودکی ) ویلسون   ۲٣

 دیابت

  

خانواده   -کودک در حال احتضار )عکس العمل کودک ۲۴

مراقبت های خانواده و کودک  -کودکمشرف به مرگ  

 در حال احتضار و مراقبتهای پرستاری(

 

  

 


