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 :)علم و  مراقبت از کودک بیمار، باری بر دوش خانواده بوده و پرستار کودک، با داشتن مقدمه)شرح درس

اید. مایت نمتواند خانواده را در شرایط تنش زای بیماری کودکشان، حمهارت در نگهداری از این گروه بیماران، می 

ین ه در اکانواع بیماری های حاد و مزمن شایع در زمان کودکی و نوجوانی، نیازمند مراقبتهای خاص پرستاری است 

ای تفکر ههارت م واحد درسی، نحوه انجام این نوع مراقبت ها، توضیح داده خواهد شد تا دانشجو بتواند با استفاده از

  . خالق و حل مسئله از کودک و خانواده با رویکرد جامع و جامعه نگر، مراقبت به عمل آورد

 
 :توصیف بیماریهای شایع زمان کودکی و ارائه مراقبت های پرستاری مناسب با بیماری  هدف کلی 

 اهداف اختصاصی درس 

  بتوانند: دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م
اختالالت شناختی و اتیولوژی، تظاهرات و مراقبت های مربوط به  .1

 حسی را توضیح دهد. 

 اختالالت آب و الکترولیت را شرح دهید.  .2

اختالالت کلیوی را بشناسد و تدابیرمراقبتی اتیولوژی، تظاهرات  .3

 برای بیماران مبتال طراحی نمايد.

  ت خونی و مراقبت های پرستاری آشنا گردد.با اختالال .4

پرستاری بیماری های سیستم اختالالت سیستم عصبی و مراقبت های  .5

 عصبی را شرح دهد. 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

          یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنراني  □

   كارگاه آموزشي□            بحث در گروههای کوچک    □      

   □ Round           □ PBL                         □ Case Report     

             Morning Report □                        □ غیره 

 

 :وسایل کمک آموزش 

 ویدئو پروژکتور  

 …ماژیک، وایت بورد

                
 :پاسخ به سواالتی که  آخر هر  وظایف و تکالیف دانشجو

دانشجو ملزم  جلسه کالس از دانشجويان بعمل می آيد.

می باشد در جلسه بعدی پاسخ را در کالس درس ارائه 

 نمايد. 

 

 

 

 نام درس:

دروس پیییییا نیییییاز:  شماره درس: واحد  1تعداد و نوع واحد:

                                                                        پرستاری کودک سالم 

 رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی پرستاری 

 کودکان گروه آموزشی: پرستاری سبزواردانشکده:

 1400-1410-2سال تحصیلی:  5ترم تحصیلی:  مژگان انصاری نام مدرس:

 روز و ساعت برگزاری کالس جلسه  7 تعداد جلسات:

   20الی  16سه شنبه 

 تاریخ امتحان
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

  □پايانی

 

  100نمره از  15 انجام تکالیف. کالسی و فعالیت، حضور و غیاب

 نمره  100ز نمره ا 25 امتحان میان ترم

 نمره  100نمره از  60امتحان پايان ترم

چند  □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

  جور کردنی □            صحیح و غلط □         گزينه ای   

چند  □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        گزينه ای    
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 نگ،و کودکان پرستاری 2020 نگر، جامعه نشر شوقی، مهناز ترجمه ونگ، کودکان پرستاری
 نگر جامعه نشر شوقی، مهناز ترجمه


