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 کارشناسی  مقطع:

 

 هدف کلی:

رشد و تكامل و نيازهاي كودك و خانواده  دانشجویان با فرایند آشناي

به منظور انجام مدداخت  ززم هتدا ارتءداال سدتما كدودك و خدانواده 

درچارچوب مراقبا خانواده محور و فرآیند پرستاري منطبد  بدر هنبده 

 هاي قانوني و اختقي مراقبا از كودك. 

 اهداف اختصاصی: 

 : بتوانندپس از پایان کالس انتظار می رود که دانشجویان 

 نکا  متم در رشد و تکامل را فترسا نماید. 

  دهند.عوامل موثر در تکامل کودک را توضيح 

 تئوری رشد و تکامل فروید را با ذکر مثال کاربردی توضيح دهد. 
  تئوری رشد و تکامل اریکسون را با ذکر مثال کاربردی توضيح

 دهد

  توضيح دهدتئوری رشد و تکامل پياژه را با ذکر مثال کاربردی. 
  بررسی تکامل و ابزار غربالگری رشد و تکامل کودک را با ذکر

 .مثال کاربردی توضيح دهد
  بازی و نءش آن بر تکامل کودک را با را با ذکر مثال کاربردی

 .توضيح دهد
  رشد و تكامل مراحل مختلف را از شير خوارگي تا نوهواني بيدان

 نماید.

 بده اخدتتز  تيهیده اي را  مراقبتتاي پرستاري از كودكان مبتت

 شرح دهند.

  مراقبتتاي پرستاري از كودكان مبتت به اختتز  پوستي را مدورد

 بحث قرار دهند.

  مراقبتتاي پرستاري از بيماریتاي عفوني شایع در اطفال را شرح

 دهند.

  مراقبا های پرستاری در بيماریتای انگلدی روده ای در کودکدان

 خردسال را توضيح دهند. 

  .سوال رفتار با کودک و سوال درمان را توضيح دهند 

 .مشكت  بتداشتي دوران سن مدرسه و نوهواني را توضيح دهند 
 استراتژی آموزشی:



 سخنرانی، پرسش وپاسخ و بحث گروهی

 وایا برد، ویدئو پروژکتور، پاورپوینا

  

 دانشجویان: و ارزشیابی تکالیف 

 درصد 51 فعاليا های تکميلی و حضور در کتس

 درصد 51 ارائه کنفرانس و بحث های کتسی

امتحان کتبی) چندگزینه ای، کوتاه 

 پاسخ، هورکردنی و بازپاسخ(

 درصد  07

 

 منابع: 

- Wong's Essentials of Pediatric Nursing, 10th Edition, 2016 

آرزومانيانس، سدونيا. شدوقی، متنداز. سدنجری، متنداز. درسدنامه  -

تتران: هامعه نگر: سالمی.  ، 2015 ونگکودک سالم، وپرستاری کودکان 

 1935 دوم،چاپ 

 

 زمان بندی جلسات 

 موضوع  جلسه 

فلسفه پرستاری کودکان، مراقبا خانواده محور و تاثير  اول 

 فرهنگ، خانواده و مههب بر کودکان 

 رشد و تکامل، مفاهيم و نظریه ها  دوم 

 بررسی رشد و تکامل دوره نوزادی  سوم

 بررسی رشد و تکامل در شيرخوارگی  چهارم

 ادامه رشد و تکامل شيرخوارگی  پنجم

 مشکت  بتداشتی دوره شيرخوارگی ششم

 بررسی رشد و تکامل در نوپایی هفتم

 مشکت  بتداشتی دوره نوپایی هشتم

 بررسی رشد و تکامل در خردسالی نهم

 ادامه بررسی رشد و تکامل درخردسالی دهم

 مشکت  بتداشتی خردسالی  یازدهم

 بررسی رشد و تکامل در سن مدرسه دوازدهم

 مشکت  بتداشتی سن مدرسه  سیزدهم

 رشد و تکامل نوهوانی  چهاردهم

 ادامه رشد و تکامل نوهوانی  پانزدهم

 کنفرانس دانشجویان ارائه  شانزدهم

 

 


