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شتي ردماني ج هرم                                                    دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

       

(دوره طرح )حضوری  
Course plan           

 
 

 

   

 

 تهيه کنندگان:

ریپرستااساتيد گروه    

و     

کاری   و  گروه اهی آموزشي دادکشنه زپشكي   وسعه آموزش زپشكيمرکز مطالعات و ت  ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوين کننده:استاد  

 مينا زمانی فرد

 

1401ل  اس  
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 پرستاری / دانشکده علوم پزشکی جهرم دانشگاه

 

       

  واحد عملی(  5/0  -د تئوریواح5/1)واحد    2اد واحد: تعد  م درس : پرستاری کودك سالمنا 

       

       

 

 مقطع تحصيلی : رشته و  

  دوم تحصيلیدرس : نيمسال  ت زمان ارائهمد  کارشناسی  پرستاری ، مقطع رشته  

       

       

    (1مادر و نوزادان ) ری بهداشتپرستا ز : نيا پيش 

       

     

  1401-1402سال  ددرس : مينا زمانی فرمسئول   

       

       

 

 

 باشد:مل موارد زیر می عناوین کلی این درس شا
 ( سالمت در دوره کودکی1

 ( پرستاری از کودکان2

 های رشد و تکامل( مفاهيم و تئوری 3

 (  ارتقاء سالمت کودک شيرخوار و نقش پرستار با کاربرد فرآيند پرستاری 4

 های پرستاریی و نقش پرستار با کاربرد تشخيص ( مشکالت بهداشتی دوره شيرخوارگ5

 بر شواهد راهکارهای ضروری مبتنی پرستار و ارائه کودک نوپا، نقش تارتقاء سالم( 6

 های پرستاریپرستار با کاربرد تشخيص و نقش دوران نوپايی مشکالت بهداشتی( 7

 بر شواهد های ضروری مبتنیراهکار پرستار و ارائه کودک خردسال، نقش ارتقاء سالمت( 8

 های پرستاریپرستار با کاربرد تشخيص  و نقش یدوران خردسال مشکالت بهداشتی( 9

 بر شواهد راهکارهای ضروری مبتنی پرستار و ارائه و خانواده، نقش مدرسه  کودک سن ارتقاء سالمت( 10

 های پرستاریتشخيص پرستار با کاربرد و نقش دوران مدرسه  مشکالت بهداشتی( 11

 بر شواهد راهکارهای ضروری مبتنی پرستار و ارائه شنوجوان و خانواده، نق ارتقاء سالمت( 12

 های پرستاریپرستار با کاربرد تشخيص  و نقش دوران نوجوانی های بهداشتیگرانین( 13
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 در دوره کودکی  دانشجو با مفهوم سالمتی  :آشناییهدف کلی-1

 :دانشجو باید بتواند:  یاختصاصاهداف  ❖
 ت بهداشتی در زمينه سالمت دوران کودکی را شرح دهد. تحوال ▪

 : باشد  موارد زير می  شامل   ت بهداشتی تحوال ▪

 را بيان کند.  دوران کودکی  سالمت   ريخچهتا ▪

 .کند  را مقايسه  با بزرگسالی   ان مرگ و مير دوران کودکی ميز ▪

 را بيان کند.کان  کود  در  بيماری  ان ابتال به ميز ▪

 نمايد.  ست را لي  دوران کودکی  ت مربوط به صدما ▪

 را بيان کند.  2020  بر اساس مردم سالم   بهداشتی   مراقبت  های برنامه  ▪

 

 از کودکان  دانشجو با پرستاری  :آشناییهدف کلی-2

 :دانشجو باید بتواند:  یاختصاصاهداف  ❖
 خانواده محور را شرح دهد.   اقبت مر ▪
 دهد.  ودکان را توضيح ار کپرست  نقش  ▪
 با کودک بيمار و خانواده را شرح دهد.   ی ارتباط درمان  ه برقراری نحو ▪
 از خانواده را بيان کند.  پرستار درحمايت   نقش  ▪
 کند.  از کودکان را توصيف  خانواده و اجتماع در پرستاری   تأثير ▪
 نمايد.  کودک بحث   در سالمت   و مذهب   فرهنگ  در مورد نقش  ▪

 

 رشد و تکامل  های  و تئوری  با مفاهيم  :آشناییکلی  هدف-٣

 :دانشجو باید بتواند:  یاختصاصاهداف  ❖
 را بيان نمايد.  رشد و تکامل   مفاهيم ▪
 کند.  کولبرگ ( را با يکديگر مقايسه  -پياژه    -اريکسون  -کودک ) فرويد    رشد و تکامل   مطرح شده در زمينه  ريهای تئو ▪
 را بيان نمايد.   لشد و تکام ر  ی هایتئور  ايا و معايب مز ▪
 دهد.  دک را توضيحکو  ه رشد و تکامل نحو ▪
 کودک را شرح دهد.   رشد و تکامل   ابزار غربالگری  ▪

 

 سال( و خانواده  1ماه تا   1کودك شيرخوار)    دانشجو با ارتقاء سالمت  :آشناییهدف کلی-4

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖
 شرح دهد.   را  خواری شير  وراندر د  رشد و تکامل  ▪
 زير بيان نمايد:  های  با آن را در زمينه  مقابله  و راههای   طبيعی  ل شيرخوار با رشد و تکام  تطابق  ▪
 از کودک شيرخوار   انواع مراقبت                        یاضطراب جداي -
 وديت محد                                 طانضبا  -
 و پستانک   ن انگشت مکيد                   سم کودک لو سندر -
 پوشيدن   کفش                           رويش دندان -

 

 زير شرح دهد:  های  مينهرا در ز  کودک در دوران شيرخواری   سالمت   قاء نهايیارت ▪
 تغذيه -
 اب و استراحت خو  -
 فيزيکی  فعاليت -
 دهان و دندان   اشت بهد  -
 از صدمه  ی پيشگير  -
 آموزش خانواده  -
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 دوره شيرخوارگی  دانشجو با مشکالت بهداشتی  :آشناییهدف کلی -5

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی   ❖
 نمايد.  ( را شناسايیغذا و کوليک   ، برگشت تغذيه  نامناسب   )روش های   ی در دوران شيرخوار   تغذيه  ت شايع مشکال ▪
 دهد.  راتوضيح  ران شيرخواری در دو  تغذيه  مشکالت شايع   مربوط به  و مراقبتی  اقدامات درمانی  ▪
 شرح دهد.   با آن را  مقابله  ای و راهه  از پوشک  ناشی   نظير درماتيت   در دوران شيرخوارگی  پوستی   ت شايع مشکال ▪
 دهد.  را توضيح  دوران شيرخواری   شيرخوار و آپنه   رم مرگ ناگهانی سند ▪
 بيان نمايد. را    شيرخوار و آپنه  با سندرم مرگ ناگهانی   مقابله  راههای  ▪
 ح دهد. شر  پرستاری   های ، درمان و مراقبت تشخيص  ، راههای عالئم زير را با ذکر    دوران شيرخواری   تغذيه  اختالالت مربوط به  ▪
                   ماراسموس                  رکواشيورکو -
                          کورویاس                  نارسايی رشد -
 اسيت غذايی حس                    راشيتيسم -
 برفک دهان  -

   

 سال( و خانواده  ٣-1کودك نوپا )  دانشجو با ارتقاء سالمت  :آشناییهدف کلی-6

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی   ❖

 ا شرح دهد.ر  در دوران نوپايی   رشد و تکامل  ▪
 زير بيان نمايد:   های ينه با آن را در زم  مقابله   های و راه   طبيعی  کودک با رشد و تکامل   تطابق  ▪
 توالت تعليم -
 خواهر و برادر رقابت -
 خلقی کج -
 گرايی منفی -
 استرس و ترس -
 انضباط -
 د: زير شرح ده  های را در زمينه   ان نوپايی کودک در دور   متسال  ارتقاء نهايی  ▪
 تغذيه -
 اب و استراحتخو -
 فيزيکی فعاليت -
 دهان و دندان اشتبهد -
 از صدمه یپيشگير -
 وزش خانوادهمآ -

 

 سال( و خانواده  ٦-٣کودك خردسال )  دانشجو با ارتقاء سالمت  :آشناییهدف کلی-7

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی   ❖
 دهد.   رشد و تکامل  ▪
 يان نمايد: زير ب  های   زمينه را شرح    کودک دردوران خردسالی با آن را در    مقابله   و راههای  طبيعی   انطباق کودک با رشد و تکامل  ▪
 رب کودکستان و آمادگیتجا -
 آموزش جنسی -
 یپرخاشگر -
 ت گفتاریمشکال -
 دک تيزهوشکو -
 ترس و ترساس -
 زير شرح دهد:  های   را در زمينه   در دوران خردسالی   کودک  سالمت  ارتقاء نهايی  ▪
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 تغذيه -
 اب و استراحتخو -
 فيزيکی فعاليت -
 دهان و دندان اشتبهد -
 از صدمه یپيشگير -
 نوادهش خاآموز    -

 

 (از مدرسه  و قبل  )نوپایی  خردسالی   اوایل  دانشجو با مشکالت بهداشتی  :آشناییهدف کلی -٨

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖
 نمايد.   زير را توصيف   اختالالت عفونی   پرستاری   های ، درمان و مراقبت تشخيص   ، روشهای عالئم ▪
 مخملک -
 مرغان آبله -
 مننژيت -
 سرخجه -
 اوريون -
 کلئوز عفونی مونو -
 رزوئوال -
 دهد.  ت درد در کودکان را شرحمشخصا ▪
 نمايد.   ء رفتار در کودکان را تعريف سو ▪
 انواع سوء رفتار در کودکان را شرح دهد. ▪
 مستعد کننده سوء رفتار در کودک را بيان نمايد.   املعو ▪
 نمايد.سوء رفتار با کودک را بيان    ات بالينی تظاهر ▪
 را شرح دهد.   دچار سوء رفتار شده است   که   در ارتباط باکودکی   ضروری   اخالتمد ▪
 نمايد:   زير را توصيف   انگلی  های بيماری   پرستاری   های  اقبت ، درمان و مرتشخيص   ، روشهای   عالئم ▪
 ژياديازيس -
 آنتروبيازيس -
 آسکاريس -

 

 سال ( و خانواده  12-٦)  مدرسه  ك سنکود  دانشجو با ارتقاء سالمت  :آشناییهدف کلی-9

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖

 ح دهد.را شر مدرسه   کودک در سنين   و تکامل   رشد ▪
 زير بيان نمايد:  با آن را در مفاهيم   مقابله   های و راه   طبيعی  کودک با رشد و تکامل   تطابق  ▪
 رب مدرسهتجا -
 ويتمحد -
 انضباط -
 استرس و ترس -
 زير شرح دهد:   های را در زمينه   دک در دوران مدرسه کو  سالمت  ايی ارتقاء نه ▪
 تغذيه -
 اب و استراحتخو -
 فيزيکی فعاليت -
 دهان و دندان اشتبهد -
 از صدمه ادث و پيشگيریحو -
 آموزش خانواده -
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 دانشجو با مشکالت دوران مدرسه  :آشناییهدف کلی-10

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖

 نمايد.  ان را تعريف در کودک   دراری ا  شب  ▪
 را شرح دهد. در کودکان    ادراری   ايجاد شب   علل ▪
 در کودکان را بيان نمايد.   ری ادرا  شب   اقدامات درمانی  ▪
 نمايد.   مدفوع در کودکان را تعريف  اختياری   بی ▪
 مدفوع در کودکان را شرح دهد.   اختياری   ايجاد بی   علل ▪
 دهد.   دکان را توضيح مدفوع در کو  ی اختيار  بی  اخالت درمانی مد ▪
 ( را بيان نمايد. مدرسه   و ترس از  ، اختالل يادگيری فعالی   يش)ب  دوران مدرسه   اختالالت رفتاری  ▪
 را شرح دهد.   در دوران مدرسه   ايجاد اختالالت رفتاری   علل ▪
 دهد.   را توضيح   در دوران مدرسه   اختالالت رفتاری   درمانی   راهکارهای  ▪

 

 ادهسال ( و خانو  1٨-12نوجوان )   دانشجو با ارتقاء سالمت  :آشناییکلی  هدف-11

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖

 دهد.  را توضيح  دوران نوجوانی   رشد و تکامل  ▪
 زير را شرح دهد: های نوجوان در زمينه سالمت ارتقاء نهايی ▪
 رات نوجوان از سالمتیتصو -
 جواننو ارتقاء سالمتی منابع -
 نوجوان سالمتی یغربالگر -

 

 دوران نوجوانی  مشکالت بهداشتیدانشجو با   :آشناییهدف کلی-12

 :دانشجو باید بتواند:  اهداف اختصاصی ❖

 موارد زير را شرح دهد:   شامل   دوران نوجوانی   بهداشتی   های   انینگر ▪
 ادهسازگاری با خانو                          اجتماع روانی زگاریسا -
 عادات غذايی                                            تصدما -
 اعتياد                                   جسمی تناسب -
 افسردگی                                         دکشیخو -
 مشکالت يادگيری               و عاطفی ، جنسیآزار جسمی   -

 فشارخون باال                                               آکنه -
 کلسترول باال -
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 روش آموزش ❖

 گروهی   و بحث  و پاسخ  ، پرسش صورت سخنرانی   به ▪
 

 اجراء ایطشر ❖

  امکانات آموزشی  ▪

 ر و کامپيوتر( تور ، ويديو پروژکتو) اساليد پروژک  آموزشی   و تسهيالت کمک  وسايل  ▪

 

 

 درس:  اصلی منابع ❖

 

 آخرين ،انتشارات نوردانش،  : کودک سالم هشتیشهيد ب و مامايی پر ستاری شکدهگروه کودکان دان علمی هيئت اعضا ليفتأ  ▪

 ويرايش
 

 ويرايش نوزادان، آخرين هاین : بيمارینلسو ▪

ديشه رفيع چاپ ت انژه نوريان و پرستو اوجيان، انتشارای مني)کودک سالم(، ترجمه  2018ه پرستاری کودکان ونگ درسنام ▪

 1399اول، 
 

1) Wong, DL, Hockenberry, MJ. Nursing care of infant and children. (Last Ed). St.Louis:Mosby. 

2) James, SR, Ashwill, JW, Droske, SC, Nursing care of children (Last ed).  

3) Schulte EB, Price DL, Gwin JF. Thompson’s pediatric nursing. (Last Ed) Philadelphia: W.B.  

Saunders.  

 

 نحوه ارزشيابی ❖

 

 ارات از دانشجویان: رات درس و انتظمقر ❖
توجه داشته باشيد که با توجه به گستردگی و تنوع زياد مطالب و از طرف ديگر محدوديت زمان، نقش استاد راهنمايی و تسهيل   عزيزان دانشجو،

 رود: می انتظار  اشـد و  بيادگيری است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا يادگيری مؤثر مستلزم مطالعه و مشارکت فعال شما می 

 ها را مطالعه نماييد. و مطالب بحثبه منابع معرفی شده مراجعه  

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

 خواهد شد. 

 يد. النه شرکت نمائهای کالسی و انجام تکاليف فعادر بحث

 

 

 ساعت  تاریخ  نمره  روش

   9 ترم آزمون ميان  

   9 ترم آزمون پايان  

و تکاليف    ئه مباحثاموارد ديگر: حضور فعال در کالس و مشارکت در ار

 آموزشی 

2   
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 ك سالمجدول زمانبندی درس پرستاری کود

 

 شيوه آموزشی  امکانات آموزشی  مدرس  عنوان درس جلسه

 

1 

ن  ، ميزان مرگ و مير، ميزا سالمت دوره کودکی: تحوالت بهداشتی )تاريخچه

 ( 2020های مراقبت بهداشتی بر اساس مردم سالم، صدمات و برنامه ابتال
 

  -يديوو-کامپيوتر فرد انی زممينا

 پرژکتور 
 

 

 

 

 

 
 حضوری 

رستار کودک، نحوه برقراری  ه محور، نقش پ راقبت خانواد ن: مپرستاری کودکا 2

 ارتباط با کودک و خانواده 

 نواده، اجتماع، فرهنگ و مذهب در سالمت کودک خاتاثير  

 

  

 

٣ 

-اريکسون-های رشد و تکامل )فرويدئوریمفاهيم رشد و تکامل، ت

 کوهلبرگ(، ابزار غربالگری رشد و تکامل کودک-ژهپيا

 

  

 سالمت کودک شيرخوار ی  قاارت 4

 
  

های نامناسب  ای )روش مشکالت بهداشتی دوره شيرخوارگی: مشکالت تغذيه 5

ت غذا، کوليک(، مشکالت پوستی )درماتيت دياپر(، اختالالت با  برگش،  تغذيه

 علت ناشناخته )سندرم مرگ ناگهانی شيرخوار، آپنه شيرخوارگی(

 

  

 نوپا سالمت کودک  ی  قاارت ٦

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 حضوری 

 ترمامتحان ميان 7

 

  

   خردسال سالمت کودک    یقاارت ٨

 درسه(:  پايی و قبل از مئل خردسالی )نو مشکالت بهداشتی اوا 9

ئوز  ،مونوکله،اوريونجهای عفونی )مخملک، آبله مرغان، مننژيت، سرخبيماری 

 ، درد در کودکان (ئوال، رزو عفونی

 

  

 انواده سن مدرسه و خسالمت کودک    یقاارت 10

 
  

ت رفتاری  اختياری مدفوع، مشکالمشکالت دوران مدرسه: شب ادراری، بی 11

 ادگيری، ترس از مدرسه( فعالی، اختالل ي)بيش 

 

  

 ایهای انگلی روده، بيماریبا کودکسوء رفتار 12
 

  

1٣ 

 

   های بهداشتی دوره نوجوانی ارتقای سالمت نوجوان و خانواده و نگرانی 

   ترمن پايان تحاام 14

 

 

 


