به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس :

پرستاری کودکان 1

نوع درس :

نظری

تعداد واحد 2 :

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

مدرس  :فاطمه السادات سید غیبی

دروس پیش نیاز  :بهداشت مادرو نوزاد 1و2
نیمسال تحصیلی  :دوم 49-49
مشخصه درس 995 :
مدرس ،کالس 2

تاریخ شروع کالس 49/11/19 :

تاریخ پایان کالس 49/3/14:

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه ( 4:19تا) 14:99

مکان برگزاری  :سالن

مشخصه درس  959 :روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه (  19:99تا  ) 11:19مکان برگزاری  :سالن غدیر،
کالس 12
مشخصه درس 954 :
کالس 12

روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه ( 11:34تا ) 14:44

مکان برگزاری  :سالن غدیر ،

روز و ساعت حضور مسؤول درس :

چهارشنبه (  1:34تا )14:44

مسؤول درس  :فاطمه السادات سید غیبی
تاریخ امتحان پایان ترم 49/3/23 :

شرح درس  :دوران کودکی از اهمیت فوو اعاوادو و اساسوی وردووردار اسوت و رعایوت کاوات وادایوتی از هکوو
وروری
های مدتلف هسمی  ،رواکی ،اهتماعی و عاطفی می تواکد تاثیر زیوادی وور زکوددی دایوت وایودا وور ایون اسوا
است ک داکیهویان پرستاری وا رید و تاامل دوران کودکی و مراقوتاای وادایتی اوعی این دوران آیکا وایکدا

شماره جلسه 1 :

عنوان جلسه  :کقش پرستار در مراقوت کودک ساعم

هدف کلی  :آیکایی داکیهو وا فرایکد رید و تاامل و کیازهای کودک و داکوادو و مکظور اکهام مدادالت الزم هات
ارتقاء سالمت کودک و داکوادو در چارچوب مراقوت داکوادو محور و فرایکد پرستاری مکطو ور هکو های قاکوکی و
ادالقی مراقوت از کودک

اهداف رفتاری  :در پایان این موحث فرادیر قادر واید :
1ا تاریدچ تحوالت وادایتی دوران کودکی را یرح دهدا
2ا میزان مرگ و میر دوران کودکی را تو یح دهدا
3ا میزان اوتالء و ویماریاای مدتلف را در دوران کودکی مقایس ککدا
4ا اکواع صدمات در دوران کودکی را ویان ککدا
 .9ورکام های مراقوت وادایتی ور اسا مردم ساعم  2212را تو یح دهد
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ساعم

شماره جلسه 2:

هدف کلی  :آیکایی داکیهو وا روکد آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ساعم

اهداف رفتاری  :در پایان این موحث فرادیر قادر واید :
1ا چگوکگی مراقوت داکوادو محور را تو یح دهدا
2ا کحوو مراقوت غیرتروماتیک را ویان ککدا
3ا چگوکگی ارتواط درماکی وا کودک را یرح دهدا
4ا رویاای حمایت از داکوادو را تو یح دهدا
5ا چگوکگی توسا سالمت در دوران کودکی را ویان ککدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :کظری های رید و تاامل

شماره جلسه 3:

هدف کلی  :آیکایی وا تئوری های رید و تاامل (پیاژو ،فروید  ،کوهلورگ  ،اریاسون و فروید )

اهداف رفتاری  :در پایان این موحث فرادیر قادر واید :
1ا در مورد تئوری های رید و تاامل (پیاژو ،فروید  ،کوهلورگ  ،اریاسون و فروید )
2ا در مورد کقش وازی در رید و تاامل کودکان وحث ککدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
شماره جلسه 9:

عنوان جلسه  :مفاهیم رید و تاامل در کودک ییردوار
هدف کلی  :آیکایی وا رید و تاامل

اهداف رفتاری  :داکیهو پ از پایان دورو قادر دواهد وود ك :
دروارو رید و تاامل (ویوعوژیای رواکی اهتماعی  ،یکادتی  ،هکسی  ،تصور از هسم دویش ) در کودک
ییردوار وحث ککدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :ارتقای سالمت کودک ییردوار و داکوادو
هدف کلی  :آشنایی با ارتقای سالمت کودک شیرخوار و خانواده

شماره جلسه 5 :

اهداف رفتاری  :داکیهو پ از پایان دورو قادر دواهد وود ك :
درم 1ا درمورد تطاو کودک ییردواروا فرآیکد رید و تاامل طویای ( ا طراب هدایی  ،تر
سکدرم کودک عو  ،مایدن اکگیت  ،پستاکک  ،کفش پوییدن ورویش دکدان ) صحوت کککدا

 ،اک واط  ،محدودیت ،

روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :ارتقای سالمت کودک ییردوار و داکوادو
هدف کلی  :آیکایی وا ارتقای سالمت کودک ییردوار و داکوادو

شماره جلسه 5 :

اهداف رفتاری  :داکیهو پ از پایان دورو قادر دواهد وود ك :
1ا ارتقای کاایی سالمت در کودک ییر دوار ( تغذی  ،دواب و فااعیتا  ،وادایت دهان ودکدان ،حوادث و پییگیری
از صدم و راهکمایی مراقفوتی داکوادو ) را تو یح دهکدا
2ا میاالت وادایتی دوران ییردواردی ماککد ادتالالت تغذی ای  ،میاالت تغذی ای  ،ورفک دهان  ،ادتالالت
پوستیو ادتالالت وا علت کایکادت ماککد :سکدرم مرگ کادااکی و آپک ییردواردی و کحوو ورورد وا هر یک
رایرح دهدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :رید و کمو کودک کوپا
هدف کلی  :آیکایی وا رید و کمو کودک کوپا

شماره جلسه 1:

اهداف رفتاری  :داکیهو پ از پایان دورو قادر دواهد وود ك :
ا دروارو رید و کمو( تاامل) (ویوعوژیای ،رواکی اهتماعی  ،یکادتی ،ادالقی ،ماکوی  ،هکسی  ،تصور از هسم
دویش) در کودک کوپا وحث ککدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی

شماره جلسه 8:

عنوان جلسه  :تاامل اهتماعی کودک کوپا
هدف کلی  :آیکایی وا تاامل اهتماعی کودک کوپا
اهداف رفتاری  :داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 در مورد تاامل اهتماعی کودک کوپا ( دل و دو  ،،تالم  ،وازی) تو یح دهکد ادر مورد تطاو کودک کوپا وا فرآیکد رید و تالم طویای ( تالیم تواعت  ،رقاوت دواهر و ورادر ،کج دلقی  ،مکی
درایی ،اکطوا وا استر  ،اک واط) صحوت کککدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی

شماره جلسه 4:

عنوان جلسه  :ارتقای کاایی سالمت در کودک کوپا
هدف کلی  :آیکایی وا ارتقای کاایی سالمت در کودک کوپا

اهداف رفتاری :داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 ارتقای کاایی سالمت در کودک کوپا ( تغذی  ،دواب و فااعیت  ،وادایت دهان و دکدان  ،حوادث و پییگیری از صدمو راهکمایی مراقوتی داکوادو ) را تو یح دهکد ا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
شماره جلسه 14:

عنوان جلسه :تطاو کودک دردسال وا فرآیکد رید و تاامل
هدف کلی  :آیکایی وا ارتقای تطاو در کودک دردسال وا فرآیکد رید و تاامل

اهداف رفتاری :داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
در مورد تطاو کودک دردسال وا فرآیکد رید و تاامل طویای (کودکستان و آماددی  ،آموزش همسی،
پردایگری  ،میاالت دفتاری،کودک تیزهوش ،استر و تر ) صحوت کککدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :ارتقای سالمت کودک دردسال

شماره جلسه 11:

هدف کلی  :آیکایی وا ارتقای کاایی سالمت در کودک دردسال

اهداف رفتاری :
داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
وا ارتقای کاایی سالمت در کودک دردسال( تغذی  ،دواب و فااعیت  ،وادایت دهان و دکدان  ،حوادث و پییگیری
از صدم  ،و راهکمایی مراقوت داکوادو ) را تو یح دهدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :میاالت وادایتی دوران دردساعی
هدف کلی  :آیکایی وا میاالت وادایتی دوران دردساعی

شماره جلسه 12:

اهداف رفتاری :داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
میاالت وادایتی دوران دردساعی ماککد  :ادتالعت عفوکی ( مدملک  ،آول مرغان ،مککژیت  ،اکسفاعیت ،سرده ،
اوریون  ،و ایدز) و میاالتی همچون ویماری های اکگلی و کودک آزاری و کحوو وردورد وا هر یک را یرح
دهدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :رید و تاامل کودک سن مدرس
هدف کلی  :آیکایی وا رید و تاامل کودک سن مدرس

شماره جلسه 13:

اهداف رفتاری:
داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 -1دروارو رید و تاامل کودک سن مدرس (ویوعوژیای ،رواکی اهتماعی  ،یکادتی ،ادالقی ،ماکوی  ،هکسی ،
تصور از هسم دویش) را تو یح دهدا
 -2در وارو تصویر ذهکی  ،تاامل هکسی و وازی در کودکان سن مدرس را یرح دهدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :مراقوت های کودک سن مدرس
هدف کلی  :آیکایی وا مراقوت های کودک سن مدرس

شماره جلسه 19:

اهداف رفتاری:
داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 -1مراقوت های مرتوط وا سالمت از همل تغذی  ،دواب و استراحت ،فااعیت ،وادایت دهان و دکدان  ،پییگیری از
آسیب و آموزش و واعدین در مورد مو وعات مذکور را یرح دهد ا
 -2میاالت یایع دوران مدرس از همل  :یب ادرای،وی ادتیاری مدفوع ،و ادتالالت رفتاری ( ویش فااعی،
ادتالالت یاددیری و تر از مدرس ) و کحوو وردورد وا هر یک را یرح دهدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :رید و تاامل کوهواکان

شماره جلسه 19:

هدف کلی  :یکادت رید و تاامل کوهواکان
اهداف رفتاری:
داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 -1دروارو رید و تاامل کوهواکان ( ویوعوژیای ،رواکی اهتماعی ،یکادتی  ،ادالقی ماکوی) وحث و دفتگو ککد ا
 -2تصورات کوهواکان از سالمتی و عوامل موثر ور سالمت کوهواکان را تو یح دهدا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
عنوان جلسه  :فرآیکد سازداری وا داکوادو و اهتماع درکوهوان

شماره جلسه  15:و 11

هدف کلی  :آیکایی وا فرآیکد سازداری وا داکوادو و اهتماع درکوهوان
اهداف رفتاری:
داکیهو در پایان دورو قادر دواهد وود ك :
 -1در مورد فرایکد سازداری وا داکوادو و سازداری رواکی اهتماعی کوهواکان صحوت ککد ا
 -2میاالت وادایتی سکین کوهواکی ازهمل صدمات  ،عادات غذایی ،تکاسب هسمی،اعتیاد  ،دودکیی و
افسرددی،آزار هسمی ،هکسی و عاطفی ،میاالت یاددیری ،آکک ،فیار دون و هیپرعپیدمی و کحوو وردورد
واهریک را یرح دهد ا
روش تدریس :سدکراکی و وحث و دفتگو
حیطه یادگیری  :یکادتی
وسایل کمک آموزشی  :وایت ورد ،کامپیوتر و ویدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :
امتحان میان ترم  8 :کمرو
تکالیف دانشجویی 2 :کمرو
امتحان پایان ترم 12 :کمرو

تکالیف دانشجویی  :ترهم مقاع .
نوع سؤاالت امتحانی  :تیریحی  ،چکد دزیک ای ،صحیح و غلط وهور کردکی
وظایف دانشجو  :توه و در

 ،آماددی قول از کال

وعدم آوردن مووایل در کال  ،ح ور فاال در کال ا

: منابع
 چکیده پرستاری.  گردآوری و تلخیص از دکتر محمد علی تقی پور و فرشته آل علی. مارلو،  ویلی و ونگ-1
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2-Wong Donna. L . Hochenberry M.J.(2003). Wong’s Nursing care of Infants
and children , 7th Eddition, Mosby Inc
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به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس :
نوع درس :

پرستاری کودکان 1
تعداد واحد 2 :

نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

مدرس  :فاطمه السادات سید غیبی

دروس پیش نیاز  :بهداشت مادرو نوزاد 1و2
نیمسال تحصیلی  :دوم 49-49
مشخصه درس 995 :
مدرس ،کالس 2

تاریخ شروع کالس 49/11/19 :

تاریخ پایان کالس 49/3/14:

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه ( 4:19تا) 14:99

مکان برگزاری  :سالن

مشخصه درس  959 :روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه (  19:99تا  ) 11:19مکان برگزاری  :سالن غدیر،
کالس 12
مشخصه درس 954 :
کالس 12

روز و ساعت برگزاری :چهارشنبه ( 11:34تا ) 14:44

مکان برگزاری  :سالن غدیر ،

روز و ساعت حضور مسؤول درس :

چهارشنبه (  1:34تا )14:44

مسؤول درس  :فاطمه السادات سید غیبی
تاریخ امتحان پایان ترم 49/3/23 :

شرررح درس  :دوران کووودکی از اهمیووت فووو اعاووادو و اساسووی وردوووردار اسووت و رعایووت کاووات وادایووتی از هکو و هووای
روری است ک
مدتلف هسمی  ،رواکی ،اهتماعی و عاطفی می تواکد تاثیر زیادی ور زکددی دایت وایدا ور این اسا
داکیهویان پرستاری وا رید و تاامل دوران کودکی و مراقوتاای وادایتی اوعی این دوران آیکا وایکدا

اهداف کلی  :آیکایی داکیهووا فرایکد رید وتاامل وکیازهای دوران کودکی  ،سن قول از مدرس  ،سن مدرس و کوهواکی

اهداف رفتاری  :در پایان این موحث فرادیر قادر دواهد وود:
جلسه
1

عنوان
کقش پرستار در مراقوت کودک ساعم را تو یح دهدا

روکد آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ساعم را یرح دهدا
2
تئوری های رید و تاامل (پیاژو ،فروید  ،کوهلورگ  ،اریاسون و فروید ) را تو یح دهدا
3
آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ییردوار را یرح دهدا
4
مفاهیم رید و تاامل در کودک ییردوار
5
ارتقای سالمت کودک ییردوار و داکوادو را تو یح دهدا
6
رید و کمو کودک کوپا را یرح دهدا
1
تاامل اهتماعی کودک کوپا را ویکاسد ا
8
ارتقای کاایی سالمت در کودک کوپا را تو یح دهدا
9
تطاو کودک دردسال وا فرآیکد رید و تاامل را وکویسد ا
12
ارتقای سالمت کودک دردسال را وحث ککد ا
11
میاالت وادایتی دوران دردساعی را یرح دهدا
12
رید و تاامل کودک سن مدرس را تو یح دهدا
13
مراقوت های کودک سن مدرس را یرح دهدا
14
رید و تاامل کوهواکان را یرح دهدا
15
16و 11فرآیکد سازداری وا داکوادو و اهتماع درکوهوان را یرح دهدا
روش تدریس  :سدکراکی و وحث و دفتگو
وسایل کمک آموزشی  :وایت ورد ،کامپیوتر و ویدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :
امتحان میان ترم  8 :کمرو
تکایف دانشجویی 2 :کمرو
امتحان پایان ترم 12 :کمرو

تکالیف دانشجویی  :ترهم مقاع ا
نوع سؤاالت امتحانی  :تیریحی  ،چکد دزیک ای ،صحیح و غلط وهور کردکیا
وظایف دانشجو  :توه و در

 ،آماددی قول از کال

وعدم آوردن مووایل در کال  ،ح ور فاال در کال .
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تقویم درس :
جلسه
1

عنوان
کقش پرستار در مراقوت کودک ساعم

روکد آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ساعم
2
تئوری های رید و تاامل (پیاژو ،فروید  ،کوهلورگ  ،اریاسون و فروید )
3
آموزیاای الزم و داکوادو در مورد مراقوت وادایتی از کودک ییردوار
4
مفاهیم رید و تاامل در کودک ییردوار
5
ارتقای سالمت کودک ییردوار و داکوادو
6
رید و کمو کودک کوپا
1
تاامل اهتماعی کودک کوپا
8
ارتقای کاایی سالمت در کودک کوپا
9
تطاو کودک دردسال وا فرآیکد رید و تاامل
12
ارتقای سالمت کودک دردسال
11
میاالت وادایتی دوران دردساعی
12
رید و تاامل کودک سن مدرس
13
مراقوت های کودک سن مدرس
14
رید و تاامل کوهواکان
15
16و 11فرآیکد سازداری وا داکوادو و اهتماع درکوهوان
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