باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری( )Course Plan

نام درس :پرستاری بیماری های کودکان

تعداد واحد 3 :واحد

مقطع :کارشناسي

زمان ارائه درس:

پیش نیاز :پرستاری کودک سالم
مدرس :خانم دکتر علوی
هدف کلی:
کمک به دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینهه ارهتاب بیمهاری س بیهتتی به ک بهت کهود

س

خانواده ،مفاهیم س رسش های متاقبتی س کلیاب تکامل بیولوژیکی دستگاه ههای متتلهب به ک بهه مناهور ایجهاد
توانایی بترسی س بناخت حالت های انحتاف از سالمتی در نوزاداک س کودکاک س ارائه م اخالب مناسب پتستاری
اهداف ویژه عینی:
در پایاک این درس دانشجویاک بای قادر بابن :
 ت ابیت پتستاری در نوزاداک پتخطت را بیاک کنن .-

بترسی س متاقبت از نوزاداک مبتال به آنیفالیت ،هی رسسفالی ،میکتسسفالی ،اسپاینابیفی ا ،میلومننگوسل را بتح
دهن .

 بترسی س متاقبت از ن وزاد مبتال به دررفتگی مفصل هیپ ،پاچماقی ،بکاف لب س کام ،فییتول مت ی س نهای راتوضیح دهن .
-

بترسی س متاقبت از ناهنجاری ههای آنورکتهال ،امفالوسهل ،هتنهی دیهافتایم ،هی رسسهل ،کتیپتوکی ییهم،
هیپوسپادیازیس ،اپی سپادیازیایس ،اکیتتسفی مثانه ،ابهام در جنییت را بتح دهن .

 متاقبت از مشکالب متابولیک نوزاداک (هیپوتیتسئی ییم مادرزادی ،فنیل کتونوری ،یهاککتوزمی را توضهیحدهن .
-

متاقبت از مشکالب نوزاداک پت خطت (سپییس ،آنتتسکولیت ،تشنج های نوزادی را بتح دهن .
متاقبت خانواده محور از کود
اضطتاب ج ایی کود

-

طی بیماری س بیتتی ،استتس ههای بیهتتی به ک س کهس الممهل ههای

س ارتاب بیتتی ب ک را توضیح دهن .

مفاهیم کلی متتبط با رسش های متاقبتی اطفال (آمادیی جهت تشهتی ،،رسبههای درمهاک س کهاهد درد
یاساژ س یاستتسستومی س  . ..را بیاک کنن .

-

متاقبت خانواده محور از کود

-

بترسی س متاقبت از خانواده کود

مبتال به بیماری های مزمن س مملولیت را بتح دهن .
با نیازهای خاص (توانایی سازیاری ،قبهول موقمیهت کهود

س  ...را

توضیح دهن .
-

متاقبت از کود

در حال احتضار (بترسی کس الممل کود

ضتسری متاقبت های پتستاری از خانواده س کود
-

متاقبت خاص پتستاری از کود

س خانواده کود

مشتف به متگ ،نکهاب

در حال احتضار را بتح دهن .

مبتال به اختالکب بناختی س حیی (سن رم داسک ،قب مان یی ذهنهی،

نابنوایی ،نابینایی را توضیح دهن .
-

متاقبت پتستاری از اختالکب کلیوی ( فونت های ادراری ،ریفالکس مثانه به حالب ،تومهور سیلمهز ،سهن رم
نفتستیک را بتح دهن .

-

مبتال به اختالکب تنفیی ( سن رم کتسپ ،آسپیتاسیوک جیهم خهارجی CPR ،در

متاقبت پتستاری از کود

کودکاک ،فیبتسزکییتیک ،آسم را توضیح دهن .
 متاقبت پتستاری از کودتنگی پیلور ،سلیا

مبتال به اختالکب یواربی (هیتبپتسنگ ،ریفالکس یاستتسازسفاژ ،انواژینا سیوک،

را بتح دهن .

 -متاقبت پتستاری از کود

مبتال به اختالکب قلبی (بیمهاری ههای مهادرزادی سهیانوتیک س یهت سهیانوتیک

نارسایی احتقانی قلب  ،متاقبت پتستاری قبل س بم از مل قلب ،سن رم کاسازاکی را توضیح دهن .
 -متاقبت پتستاری از کود

مبتال به اختالکب خوک (کم خونی فقت اهن ،تاکسمی ،هموفیلی ،لوسمی حاد را

توضیح دهن .
 -متاقبت پتستاری از کود

مبتال به اختالکب سییتم صبی (اختالل تشنج در کودکاک ،تشهنج نابهی از تهب،

فلج مغزی را توضیح دهن .
-

تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور فمال س منام در کالس بتکت در بحث س پتسد س پاسخ ارائه مقاله ج ی در مورد یکی از مباحث ت ریس ب ه (تتجمه مقاله تحقیق در مورد سواکب مورد بحث در کالسروش تدریس:
ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س پتسد س پاسخ
الگوی تدریس :
پید سازماک د هن ه – تفکت استقتایی  -تمتین
وسایل آموزشی:
کامپیوتت ،دیتا پتسژکتور ،سایت بتد
نحوه ارزشیابی:
حض ور س یاب منام ،امتحاک میاک تتم به صورب چهار یزینه ای (آزموک تکوینی  -امتحاک پایاک تتم (تتاکمی به
صورب چهار یزینه ای ،فمالیت های کالسی س کوئیز
نحوه محاسبه ارزبیابی:
رسش ارزبیابی

درص نمته

آزموک میاک تتم

4

فمالیت های کالسی

1

آزموک پایاک تتم

15

تاریخ

سا ت

محل بتیزاری آزموک

مقتراب:
-

حداقل نمره قبولي 10

-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  3جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش از سقف تعيين شده منجر به حذف

درس غيبذت غيذر

موجه منجر به كسب نمره خواهد شد.
منابع:

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and
children. Mosby St. Louis, MO.
 - 2پتستاری کودکاک سنگ  ،2011تتجمه مهناز بوقی س مهنار سنجتی  ،تحت ناهارب سهونیا آرزس مانیهانس ،نشهت
جاممه نگت. 1390 ،
 - 3درسنامه متجع پتستاری کودکاک سنگ ،تتجمه پوراک سامی ،نشت بشتی. 1392 ،

باسمه تعال ی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس :پرستاری بیماری های کودکان
جلسه

هفته

تاریخ

تعداد واحد  3 :ساح

مدرس :خانم دکتت لوی
فعالیت

موضوع تدریس

1

تدابیر پرستاری در نوزادان پرخطر ،میلومننگوسفل  ،آنسفالیت،

2

تدابیر پرستاری در هیدروسفالي،میکروسفالي ،اسپاینابیفیدا

3

دررفتگي مفصل هیپ ،پاچماقي،

4

شکاف لب و کام ،فیستول مری و نای

5

ناهنجاری های آنورکتال ،امفالوسل ،هرني دیافراگم ،هیدروسل ،کریپتوکیدیسم

6

هی پوسپادیازیس ،اپیسپادیازیایس ،اکستروفي مثانه ،ابهام در جنسیت

7

(سپسیس ،تشنج های نوزادی) ( هیپوتیروئیدیسم ،فنیل کتونوری ،گاالکتوزمي)

8

مراقبت خانواده محور از کودک طي بیماری و بستری ،استرس های بستری شدن،
مراقبت خانواده محور از کودک طي بیماری  -مفاهیم کلي مرتبط با روش های
مراقبتي اطفال -مراقبت خانواده محور از کودک مبتال به بیماری مزمن و معلولیت،
مراقبت از خانواده کودک با نیازهای خاص ،مراقبت از کودک در حال احتضار

9

اختالالت شناختي و حسي (سندرم داون ،عقب ماندگي ذهني ،ناشنوایي ،نابینایي)

10

اختالال ت کلیوی (عفونت های ادراری ،ریفالکس مثانه به حالب ،تومور ویلمز،
سندرم نفروتیک)

11

اختالالت آب و الکترولیت (مراقبت پرستاری در اختالل اب و الکترولیت -اسهال -استفراغ)

12

اختالالت تنفسي  CPRدرکودکان سندرم کروپ ،فیبروز کیستیک ،آسم
(آسپیراسیون جسم خارجي)

13

اختالالت گوارشي (هیرشپرونگ ،ریفالکس ،انواژیناسیون ،تنگي پیلور ،سلیاک)

14

اختالالت قلبي ،نارسایي احتقاني قلب ،سندرم کاوازاکي

15

اختالالت خون (کم خوني فقر اهن ،تاالسمي ،هموفیلي ،لوسمي حاد)

16

اختالالت سیستم عصبي (اختالل تشنج در کودکان ،تشنج ناشي از تب ،فلج مغزی)

17

اختالالت سیستم عصبي (اختالل تشنج در کودکان ،تشنج ناشي از تب ،فلج مغزی)

توضیحات:

امضاء:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاری بیماریهای کودکان

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س

وسایل آموزشی:

پتسد س پاسخ

سایت بتد –کامپیوتت

مدرس :خانم دکتت لوی

هدف کلی :بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با آنومالی ها
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

1

ت ابیت پتستاری در نوزاداک

ت ابیت پتستاری در نوزاداک

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

20

 5دقیقه صتف پتسد س پاسخ

میلومننگوسل،

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

 -ت ابیت کلی پتستاری از کودکاک را بیاک کنن .

تشتیصی س اق اماب درمانی

 -پاتوفیزیولوژی ،الیم س متاقبت پتستاری از

متاقبت های پتستاری

میلو مننگوسفل ،اسپاینابیفی ا ،میکتسسفالی،

آنیفالیت،هی رسسفالی،
میکتسسفالی ،اسپاینابیفی ا

90

آنیفالیت ،هی رسسفالی را توضیح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پتستاری بیماری های

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با آنومالی ها
جلسه
2

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

دررفتگی مفصل هیپ،

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

پاچماقی ،بکاف لب س

تشتیصی س اق اماب درمانی س

متاقبت پتستاری از نوزاد با دررفتگی مفصل هیپ،

کام ،فییتول مت ی س

متاقبت های پتستاری

پاچماقی را بتح دهن .

نای

متاقبت پتستاری از نوزاد مبتال به بکاف لب س

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صتف پتسد س پاسخ
40
70

کام ،فییتول متی س نای را بتح دهن .
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

منابع1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants :

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

and children. Mosby St. Louis, MO.

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 . 4ارائه مطالب

110

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

5

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با آنومالی ها
جلسه
3

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

ناهنجاری های

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

50

آنورکتال ،امفالوسل،

تشتیصی اق اماب درمانی

متاقبت پتستاری از نوزاد مبتال به ناهنجاری های

هتنی دیافتایم،

متاقبت های پتستاری

آنورکتال ،امفالوسل ،هتنی دیافتایم را بتح

هی رسسل،

دهن .

کتیپتوکی ییم

متاقبت پتستاری از نوزاد مبتال هی رسسل،

60

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صتف پتسد س پاسخ

کتیپتوکی ییم را توضیح ده .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :بررسی و مراقبت پرستاری از نوزادان با آنومالی ها
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

4

هیپوسپادیازیس ،اپی

پاتوفیزیولوژ ی ،الیم ،رسبهای

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

30

 5دقیقه پایانی پتسد س پاسخ

تشتیصی س اق اماب درمانی س

متاقبت پتستاری از نوزاد مبتال به هیپوسپادیازیس،

متاقبت های پتستاری

اپی سپادیازیایس را توضیح دهن .

سپادیازیایس ،اکیتتسفی
مثانه ،ابهام در جنییت

متاقبت پتستاری س درماک از اختالل اکیتتسفی
مثانه ،ابهام در جنییت را بتح دهن .

80

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کود کان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماری های

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :مراقبت از مشکالت متابولیک نوزادان و مشکالت پر خطر
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

5

سپییس ،آنتتسکولیت،

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

تشنج های نوزادی

تشتیصی س اق اماب درمانی س

متاقبت پتستاری سپییس ،آنتتسکولیت ،تشنج های

(هیپوتیتسئی ییم

متاقبت های پتستاری

نوزادی را بتح دهن .

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پتسد س پاسخ
50

متاقبت پتستاری از نوزاد مبتال به هیپوتیتسئی ییم

مادرزادی ،فنیل

مادرزادی ،فنیل کتونوری ،یاککتوزمی را بتح

کتونوری ،یاککتوزمی

60

دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته

کودکاک

پتستاری

هدف کلی :متاقبت خانواده محور/متاقبت از کود
جلسه
6

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

بیتتی

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ار زشیابی پایانی

متاقبت خانواده محور

نقد پتستار در خانواده

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

35

 5دقیقه پایانی Questioning

متاقبت از کود
بیتتی

طی بیماری

نقد پتستار را در متاقبت خانواده محور را تمتیب کنن .

محور از کود

س بیتتی ،استتس های بیتتی

 ،اضطتاب ج ایی س کس

ب ک

الممل خانواده کود

متاقبت خانواده محور از
کود

تنی یی بیتتی ب ک کود

طی بیماری س بیتتی

بیتتی را توضیح دهن .

35

متاقبت پتستاری جهت کاهد یا پیشگیتی اضطتاب
ج ایی کود

بیتتی را بتح ده .

40

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :مفاهیم کلی متتبط با رسش های متاقبتی اطفال
جلسه
7

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

رسش های متاقبتی

آمادیی جهت تشتی ،س رسش

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

25

اطفال

 5دقیقه صتف پتسد سپاسخ

های درمانی

آمادیی جهت تشتی ،س رسش های درمانی کودکاک

ایمنی  -کنتتل فونت -

را بتح دهن .

مح سدیت های محیطی،

رسش های ایمنی  -کنتتل فونت  -مح سدیت های

جابجاکتدک بیتخوار س کود

-

محیطی ،جابجاکتدک بیتخوار س کود

40

در بتد

رسش های تغ یه(یاساژ -

اطفال را توضیح دهن .

یاستتسستومی TPN-PPN-

رسش های تغ یه (یاساژ -یاستتسستومی TPN-PPN-

45

س رسش های متتلب تزریقاب بیتخوار س کودکاک را
توضیح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-1پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس ،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-2درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :مراقبت از کودک مبتال به بیماری های مزمن /در حال اجتضار/خانواده با نیازهای خاص
جلسه
8

رئوس مطالب
متاقبت از کود

مبتال به

بیماری های مزمن /در
حال احتضار /خانواده با
نیازهای خاص

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

جنبه های از بیماری های مزمن

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

25

 5دقیقه صتف پتسد سپاسخ

جنبه های از بیماری های مزمن س مملولیت در

کود
بترسی توانایی سازیاری خانواده
نکاب ضتسری متاقبت پتستاری از
خانواده کود

کود

را بتح دهن .

توانایی سازیاری خانواده س قبل موقمیت س م اخالب

در حال احتضار

40

پتستاری مورد نیار را بتح دهن .
نکاب ضتسری متاقبت پتستاری از خانواده کود

در

45

حال احتضار را توضیح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب بناختی س حیی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

9

سن رم داسک ،قب

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

25

 5دقیقه صتف پتسد سپاسخ

مان یی ذهنی،
نابنوایی ،نابینایی

تشتیصی س اق اماب درمانی س

متاقبت پتستاری از کود

متاقبت های پتستاری

مبتال به سن رم داسک را

بتح دهن .
نیازها س ت ابیت پتستاری از کود

مبتال به قب

40

مان یی ذهنی را توضیح دهن .
متاقبت پتستاری از کود

مبتال به نابنوایی س

45

نابینایی بتح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستا ری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :متاقبت از اختالکب کلیوی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

10

فونت های ادراری،

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

50

 5دقیقه پایانی صتف ارزبیابی

تشتیصی س اق اماب درمانی س

فونت ادراری س ریفالکس مثانه به حالب در

متاقبت های پتستاری

کودکاک ،امل ،تشتی ،درماک س متاقبت پتستاری را

ریفالکس مثانه به حالب،
تومور سیلمز ،سن رم

30

توضیح دهن .

نفتستیک

تومور سیلمز در کودکاک ،امل ،تشتی ،،درماک س
متاقبت پتستاری را توضیح دهن .

30

سن رم نفتستیک در کودکاک ،امل ،تشتی ،درماک
س متاقبت پتستاری را توضیح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماری های

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب آب س الکتتسلیت ها

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

11

اختالل اب س الکتتسلیت

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسبهای

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

40

 5دقیقه پایانی صتف پتسد س

 -ستم درمانی در بتد

تشتیصی ،اق اماب درمانی س

انواع اختالکب آب س الکتتسلیت در کودکاک ،درماک

کودکاک

متاقبت های پتستاری

س متاقبت پتستاری را بتح دهن .

20

پاسخ س رفع ابکال

ستم درمانی در کودکاک را بتح دهن .

 -اسهال

اختالکب اسهال س استفتاغ ،پافیزیولوژی  -الیم –

 -استفتاغ

50

درماک س متاقبت پتستاری را توضیح دهن .

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب تنفیی
جلسه
12

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 CPRدر کودکاک -

نحوه س متاحل انجامCPR

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

35

سن رم کتسپ،

 5دقیقه پایانی صتف پتسد س

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

آسپیتاسیوک جیم خارجی س رسن  CPRدر

آسپیتاسیوک جیم

تشتیصی س اق اماب درمانی س

کودکاک را توضیح ده .

خارجی  -آسم -

متاقبت های پتستاری

متاقبت پتستاری در پنومونی س سن رم کتسپ را

پنومونی -فیبتسزکییتیک

30

پاسخ س ررفع ابکال

بتح ده .
پاتوفیزیولوژی آسم ،سن رم فیبتسزکییتیک

45

انواع ،الیم س متاقبت پتستاری را توضیح ده .
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

کودکاک

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س

وسایل آموزشی:

پتسد س پاسخ

سایت بتد –کامپیوتت

مدرس :خانم دکتت لوی

هدف کلی :اختالکب یواربی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

13

هیتبپتسنگ ،ریفالکس

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

35

 5دقیقه پایانی صتف ارزبیابی

یاستتساز سفاژ ،انواژینا سیوک،

های تشتیصی س اق اماب

تنگی پیلور ،سلیا

متاقبت پتستاری در هیتبپتسنگ س سلیا

را

درمانی س

بتح ده .

متاقبت های پتستاری

پاتوفیزیولوژی انواژیناسیوک انواع ،الیم س
متاقبت پتستاری را توضیح ده .

35

س رفع ابکال

40

پاتوفیزیولوژی س متاقبت پتستاری ریفالکس
یاستتسازسفاژ س تنگی پیلور س را توضیح ده .
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه با بحث یتسهی س
پتسد س پاسخ

کودکاک

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب قلبی (بیماری های مادرزادی سیانوتیک س یت سیانوتیک
جلسه
14

رئوس مطالب
VSD-ASD-PDA
COA-PS_AS
TOF-TGA
نارسایی احتقانی قلب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش های

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

20

 5دقیقه صتف ارزبیابی پتسد

تشتیصی س اق اماب درمانی س

بیماری های  VSD-ASD-PDAالیم س درماک را

متاقبت های پتستاری

توضیح دهن .
بیماری های COA-PS_ASالیم س درماک را

سن رم کاسازاکی

س پاسخ
30

توضیح دهن .
الیم س درماک بیماری های ، TOF-TGAنارسایی

40

احتقانی قلب را توضیح دهن .
سن رم کاسازاکی ،الیم س متاقبت پتستاری را

20

توضیح دهن .
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته

کودکاک

پتستاری

روش تدریس :ستنتانی همتاه بها بحهث یتسههی س
پتسد س پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب خوک
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

15

کم خونی فقت اهن

پاتوفیزیولوژی ،الیم ،رسش

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

40

 5دقیقه صتف ارزبیابی پتسد

تاکسمی

های تشتیصی س اق اماب

الیم  ،درماک س متاقبت پتستاری انمی فقت اهن س

هموفیلی

درمانی س

تاکسمی را بتح ده .

لوسمی حاد

متاقبت های پتستاری

الیم  ،درماک س متاقبت پتستاری هموفیلی را بتح ده

30

س پاسخ

الیم  ،درماک س متاقبت پتستاری لوسمی را بتح ده

40
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر.1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستاری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری.1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته

کودکاک

پتستاری

روش تدریس :سهتنتانی همهتاه بها بحهث یتسههی س
پتسد س پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب سییتم صبی
جلسه
16

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

اختالل تشنج در کودکاک

پاتوفیزیو لوژی ،الیم،

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

30

 5دقیقه پایانی صتف ارزبیابی

(جنتال -پاربیال -
نوزادی
تشنج نابی از تب
فلج مغزی

الیم  ،درماک س متاقبت تشنج نابی از تب را بتح ده .

رسش های تشتیصی س

الیم  ،درماک س متاقبت پتستاری تشنج را بتح ده

اق اماب درمانی س
متاقبت های پتستاری

40

س رفع ابکال

الیم  ،درماک س متاقبت پتستاری لفلج مغزی را بتح ده

40

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 . 4ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

مانیانس،نشر جامعه نگر. 1390 ،

 .6ارزشیابی

5

-3درسنامه مرجع پرستا ری کودکان ونگ ،ترجمه پوران سامی ،نشر بشری. 1392 ،

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

4

 . 8جمع کل:

منابع:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پتستاری بیماریهای

مقطع :کاربناسی پیوسته

کودکاک

پتستاری

روش تدریس :سهتنتانی همهتاه بها بحهث یتسههی س
پتسد س پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتت لوی

سایت بتد –کامپیوتت

هدف کلی :اختالکب سییتم صبی
جلسه
17

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

اختالل تشنج در کودکاک

اق اماب درمانی س

پس از یادییتی دانشجو قادر است:

بناختی

30

 5دقیقه پایانی صتف ارزبیابی

(جنتال -پاربیال -
نوزادی

درماک س متاقبت پتستاری تشنج را بتح ده

متاقبت های پتستاری

درماک س متاقبت پتستاری فلج مغزی را بتح ده

تشنج نابی از تب
فلج مغزی

40

س رفع ابکال

40

تعیین زمان الزم برای اجرای ه ر یک از مراحل تدریس:
 .9آمادگی

4

 .10شروع موضوع درس و بیان اهداف

4

1- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's nursing care of infants and

 . 11پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5

children. Mosby St. Louis, MO.

 .12ارائه مطالب

110

-2پرستاری کودکان ونگ  ،2011ترجمه مهناز شوقی و مهنار سنجری  ،تحت نظارت سونیا آرزو

 . 13خالصه کردن نتیجه گیری

5
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 . 14ارزشیابی
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 .15تعیین تکلیف و اختتام

4

 .16جمع کل:

منابع:

