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تا بیماري کودکان در مراحل نوپایی و خردسالی با برقراري ارتباط و حمایت مناسب توانمندسازي دانشجوبراي شناخت اصول و مفاهیم سالمت : درس: شرح 
و نوپا و  و به موقع خانواده جهت شناسایی کودکان داراي مشکل و فراهم اوردن موقعیت هاي مناسب با توجه به نقش پرستار کودکان در مراقبت از کودك

  .خردسال از پذیرش تا ترخیص می باشد.

  اهداف رفتاري

  دانشجو با نظریه هاي رشد تکامل نوپایی و خردسالی اشناگردد.

  دانشجو انواع اختالالت تنفسی دوران خرسالی و نوپایی را شرح دهد

  دانشجو با بیماري هاي گوارشی دوران کودکی اشنا شود.

  اقبت هاي پرستاري ان شرح دهددانشجو انواع بیماري هاي قلب در سن حردسالی و نوپایی را همراه مر

  اختالالت حونی در دوران کودکی را شرح دهد دانشجو 

  دانشجو انواع اختالالت عضالنی اسکلتی در سن کودکی را شرح دهد

  دانشجوبیماري هاي واگیر در سن خردسالی و نوپایی را شرح دهد

  دانشجو مسمویت هاي رایج در سن خردسالی و نوپایی را شرح دهد

  روما در کودکی را شرح دهید.دانشجو اختالالت ت

  دانشجوبا بیماري هاي عفونی و واگیر در سن خرسالی نوپایی اشنا شود
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  مدرس  حیطه   ارزیابی  روش تدریس  اهداف رفتاري  ساعت  جلسه  تاریخ
22/8/98  
  شنبه4

دانشجوباساختارعملکردي سیستم گوارشی وبیماري هاي شایع   8- 10  1
  و مراقبت هاي پرستاري آن آشناگردد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

22/8/98  
  شنبه4

دانشجوباساختارعملکردي سیستم گوارشی وبیماري هاي شایع  10- 12  2
  و مراقبت هاي پرستاري آن آشناگردد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

22/8/98  
  شنبه4

وبیماري هاي شایع و مراقبت دانشجوساختارعملکردي قلب  15- 13  3
  هاي پرستاري راشرح دهد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

22/8/98  
  شنبه4

وبیماري هاي شایع و مراقبت دانشجوساختارعملکردي قلب  15- 17  4
  هاي پرستاري راشرح دهد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

5/9/98  
  سه شنبه

دانشجو ضمن اشنایی با محتوي طرح درس با نظریه هاي   10- 12  2
  تکامل رشدنوپایی و خردسالی آشنا گردد

  دکترمظفري نیا  عاطفیشناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

12/9/98  
  سه شنبه

دانشجوانواع اختالالت خونی و مراقبت هاي پرستاري آن را   10- 12  3
  شرح دهد

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

19/9/98  
  شنبه هس

بیماري هاي واگیردارسن  انگلی دانشجوبیماري هاي عفونی و  8-13  4
  خردسالی(عفونت چشم/عفونت دهان)راشرح دهد

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

20/9/98  
  چهارشنبه

  حسینی خادم االدکتر   عاطفیشناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث  آشنا گردددانشجوبا اختالالت تنفسی سن نوپایی و خردسالی   10- 8  5

20/9/98  
  چهارشنبه

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث  دانشجوبا نحوه اداره کودك دچار تروما و ةسیب آشنا شود  10- 12  6

20/9/98  
  چهارشنبه

مدیریت پرستاري در کودکان دچارسوختگی را دانشجوفرآیند   13- 15  7
  شرح دهد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

20/9/98  
  چهارشنبه

دانشجوبا انواع بیماري هاي ارتوپدي سن خردسالی و نوپایی   15- 17  7
  آشنا گردد

  حسینی خادم االدکتر   شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

26/9/98  
  سه شنبه

دانشجوضمن آشنایی باانواع مسمومیت هاي سن نوپایی   10- 12  8
  وخردسالی مراقبت هاي پرستاري آن را شرح دهد

  دکترمظفري نیا  شناختی  پرسش پاسخ  سخنرانی و بحث

  روش ارزشیابی دانشجو

 ) نفر16ارزشیابی پایانی (                                      )نمره4شرکت فعال در بحث گروهی( 
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