
 به نام خدا 

 

 دانشکده پرستاری سبزوار 

  طرح دوره کارآموزی کودکان

مربی: 

 انصاری

گروه آموزشی:  

 کودکان

رشته: 

 پرستاری 

 مقطع: کارشناسی

نیم سال اول 

 تحصیلی

 7تعداد فراگیران: 

 نفر

عنوان 

کارآموزی: 

 کودکان

 1تعداد  واحد: 

مدت 

 6کارآموزی: 

 روز 

محل کارآموزی: بخش 

 اطفال حشمتیهفوق 

  

دانشجویان بتوانند با کودک و در این دوره انتظار می رود : هدف کلی

و توانبایی ارائهبم مراربب  خانواده ارتباط مناسب  برربرار ندبوده 

خانواده محور با تاکید بر آموزش بم کودک و خانواده در سنین مختلف 

 کودکی مرتبط با رشد و تکامل کودک را داشتم باشند. 

 یژه در بخش کودکان: اهداف و

  گروههای سنی مختلف  اراهم دهنده مرارب ،تکنیک های ارتباط با

 بداند و اجرا نداید. را  نلکودکان و پرس
 وزن، رد، دور سر و دور سینم کودکان  )روند رشد و تکامل ....

در سنین شیرخوارگی، نوپایی، خردسالی، سن مدرسم و نوجوانی ( 

دریق کنترل و ثب  کند و موارد غیر تح  نظر خود را بم طور 

 .طبیعی را تشخیص و گزارش دهد

 .مرارب  الزم جه  حفاظ  کودک در مقابل صدمات را بعدل آورد 

 .عالهم حیاتی کودک را بررسی و چارت نداید 

 در مورد پیشگیری از عفون  را بداند و رعای  کند ضروری نکات. 

زبالبم هبای فردی، دسبب  شنبتن، دفب   اش ، بهد بهداش  محیط) 

  عفونی و غیرعفونی(.

  داروها را بر اساس کارت دارویی بم طریق صحیح محاسبم و آماده

 نداید. 

  زیبر جلبدی  –وریبدی  –دادن دارو بم روشهای مختلف ) عضالنی– 

رطره بینی و چشبم( را ببم صبورت  –استنشاری  –خوراکی  –شیاف 

 صحیح انجام دهد.

 و میبازان  را بدانبدسرم ، نوع سرم در کودکبان  میزان محاسبم

الکترولی  های مورد نیاز کودک با واحدهای مختلف سی سی، میلی 

 .و محاسبم کندرا بداند ن االاکی و



 .کودک را از نظر عوراض داروهای مصرفی کنترل نداید 

 

 فرآیند پرستاری :  بر اساس 

مورد شرح حال و تاریخچم کامل از بیدار خود در حضور  یکحدارل الف. 

 .یان انجام دهدجومربی و بقیم دانش

مورد معاینم ریم ، شکم، سینتم عصبی، سر و گردن،  یک حدارلب. 

از بیدار خود در حضور مربی و بقیم  اندامها ش ووار ، گوسپ

 .دانشجویان انجام دهد

 تنظیم  نداید.  کودکج: برنامم ریزی الزم را جه  رف  مشکالت 

 د: برنامم های تدوین شده را بم نحو احنن اجرا نداید.  

 ه : ارزشیابی الزم از برنامم های اجرایی بعدل آورد.  

 و: در صورت الزم بررسی را تکرار نداید. 

  سیر  ، ،ترخیص ( درباره بیداری و بنتری زمان) آموزش های الزم

 درمان و مراربتهای ضروری را با توجم بم سن کودک انجام دهد.

 روش های عمده آموزش: 

  اطفالآموزش سرپایی دربخش 

  کنفرانس توسط دانشجو 

  گروهیبحث 

  کودکانآموزش مهارتهای عدلی در بخش 

 ارزشیابی :

، پرسش ارزشیابی دانشجو بر اساس اهداف ویژه فوق بصورت مشاهده 

 در طی کارآموزی و بر اساس ذیل خواهد بود. امتحان بالینیو پاسخ و 

حضور منظم در بخش و رعایت  شتنونات 

 اخالقی

11 

از بیمتاران بتتتری   caseیک  ارائه 

 در بخش

03 

ارائتته یتتک فراینتتد پرستتتاری بتترای 

 بیمار بتتری خویش

03 

 51 امتحان بالینی پایان دوره کارآموزی

 منابع آموزشی: 

آرزومانیانس، سبونیا. شبوری، مهنباز. سبنجری، مهنباز. درسبنامم  -

تهران: جامعم نگر: سالدی.  ، 5102 ونگکودک سالم، وپرستاری کودکان 

 0932 دوم،چاپ 

، 5102عابدینی،  زهرا. درسنامم پرستاری کودکان کودک بیدار، ونگ  -

 تهران: اندیشم رفی  چاپ اول 


