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مدرسه براساس تغییرات پاتوفیزیولوژیک در اختالالت سیستم هاي توانمندسازي دانشجو بري شناخت عالیم بالینی و پاراکلینیکی کودکان سن : شرح درس
ضمن  مختلف بدن و ارائه مراقبت و اموزش مناسب به کودك و خانواده به منظور دستیابی به حداکثر سطح سالمتف بدین منظور به دانشجوکمک می شود

 ر مراقبت از کودك سن مدرسه و خانواده به کار گیرد.تلفیق اموخته هاي خود با اموخته هاي قبلی مهارت هاي تفکر خالق را در ام

  اهداف رفتاري

  دانشجو با نظریه هاي رشد تکامل در سن مدرسه آشنا شود .

  دانشحو عوامل موثر بر ارتقاء سطح بهداشت مدارس را شرح دهد.

  دانشجو مراقبت هاي خانواده محور مرتبط با سالمت کودك را شرح دهد.

  .بیماري هاي پوستی و عفونی در سن مدرسه آشناگردددانشجو با انواع 

  دانشجو با بیماري هاي ایمونولوژي و روناتیسمی آشنا گردد

    دانشجو با بیماري هاي چشم و گوش و مراقبت هاي پرستاري مربوط آشناگردد

    مراقبت هاي پرستاري مربوط آشناگردد پوست و سوختگیدانشجو با بیماري هاي 

    مراقبت هاي پرستاري مربوط آشناگردد مغزي و تروما مغزيدانشجو با بیماري هاي 
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  روش ارزشیابی دانشجو

 )نمره 18ارزشیابی پایانی (                                      نمره)2گروهی( شرکت فعال در بحث 

  منابع
- Wong, D.L, Hochenberry, M.J. Wilson D . (last edition) .Wong's clinical manual of pediatric 

nursing. (last edition). Elsevier Mosby co 
-  Wong's. (last edition) Essentials of Pediatric Nursing (last edition) .the Elsevier Mosby co. 

 پرستاري کودکان ونگ،ترجمه سونیا آرزومانیانس ، نشرجامعه نگر -

روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

  مدرس  حیطه   ارزیابی

2/7/98  
  8-10سه شنبه
  

دانشجو ضمن اشنایی با محتوي طرح درس با نظریه هاي تکامل رشدسن مدرسه   1
  آشنا گردد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترمظفري نیا  شناختی  پاسخپرسش 

9/7/98  
  8-10سه شنبه

دانشجوچونگی ارتقاء سطح بهداشت در دوران مدرسه(رفتارهاي بهداشتی،تعذیه   2
،سوءتغذیه،چاقی،کمبودرشد،بهداشت دهان دندان ورفتارهاي بهداشتی در خانه را 

  شرح دهد.

سخنرانی و 
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ

  عاطفی
  دکترمظفري نیا

16/2/98  
  8-10سه شنبه

دانشجومراقبت هاي خانواده محور ازمشکالت سالمت درسن مدرسه را مورد   3
  بحث قراردهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ

23/7/98  
  8-10سه شنبه

دانشجوبیماري هاي پوستی، عفونت هاو حساسیت هاي پوستی به همراه بیماري   4
  هاي دهان دندان را توضیح دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ

23/7/98  
  8-10سه شنبه

دانشجوبیماري هاي مربوط به کنترل شب ادراري و عدم کنترل دفع رامقایسه و   5
  شرح دهد.

سخنرانی و 
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ

  عاطفی
  دکترمظفري نیا

24/7/98  
  8-10شنبه 4

اختالالت خونی و سرطان ها واختالالت دانشجومراقبت هاي خانواده محور در   6
  مغزي را توضیح دهد.

سخنرانی و 
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ

  عاطفی
  دکترخادم الحسینی

24/7/98  
  10-12شنبه 4

دانشجومراقبت هاي خانواده محوراز کودك داراي بیماري هاي چشم،گوش و   7
  مشکالت حلق و بینی راتوضیح دهد.

سخنرانی و 
  بحث

  دکترخادم الحسینی  شناختی  پرسش پاسخ

24/7/98  
  14-16شنبه 4

دانشجومراقبت هاي خانواده محورکودك داراي مشکالت مغزي عصبی و تومور    8
  و تروماي مغزي را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترخادم الحسینی  شناختی  پرسش پاسخ

24/7/98  
  16-18شنبه4

سیستم ایمنی تب دانشجومراقیت هاي خانواده محوراز کودك داراي اختالل نقص   9
  روماتیسمی،ارتریت و الرژي را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترخادم الحسینی  شناختی  پرسش پاسخ

30/7/98  
  10-8سه شنبه

دانشجومراقبت هاي خانواده محوراز کودك داراي مشکالت بیش فعالی، تیک،   10
  نقص توجه، ترس و فرارازمدرسه را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ

30/7/98  
  10-8سه شنبه

دانشجومراقبت هاي خانواده محور ازکودك داراي نیاز هاي ویژه نظیر کودکان   11
  عقب مانده ذهنی، اوتیسم،فلج مغزي مشکالت ارتباطی را شرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ


