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 1398-99تحصیلی  دومنیمسال 

 
امل بیولوژیکی دستگاه های مختلف بدن به منظور  ایجاد کلیات تک آشنایی  دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در  زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده، مفاهیم و روش های مراقبتی وهدف کلی درس

 توانایی بررسی و شناخت حالت های انحراف از سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری

. 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 روان حرکتی(شناختی، عاطفی، 
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 9/7/98 

  معرفی درس و ارائه طرح
 درس

 
 
  چشم انداز مراقبت

 پرستاری از کودکان

 

  

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 ودک را شرح دهد.. فلسفه ی مراقبت از ک1
 . مسائل سالمتی دوره ی کودکی را بیان کند.2
. نقش پرستار را در ارتباط با درمان، مراقبتت،  3

 پیشگیری،حمایت و مشاوره و... توضیح دهد.
. تأثیر اجتمتا،، فرهن،،متبهو و نتانواده بتر     4

 سالمت کودک را  شرح دهد.
ی رشددو ت امل دد   . نقتتش پرستتتار را در ارتقتتا5

 ح دهد.توضی کودک

 ب: حیطه عاطفی:

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت. کتاب

 آزمون ورودی پرسش و پاسخ  ساعت 2

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دانشجو باید:
. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1

 دقت گوش دهد.
 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3
 

2 16/7/98   ساااااومت کاااااود   ارتقاااااا
 شیرخوار و خانواده

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

. ارتقای رشد و تکامل دوره ی شتیرنوارگی را  1
 توضیح دهد.

ات . تکامل بیولوژی، تغییر در نسبت ها، تغییتر 2
 حسی را شرح دهد.

 . تکامل سیستم ها را به طور کامل شرح دهد.3
. تکامل روانتی اجتمتا ی اریکستون و تکامتل     4

 شنانتی پیاژه را بیان کند.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 رد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.. در مو3
 

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت، کتاب

 ساعت 2

 پرسش و پاسخ

تهیه ی کلیپ 

آموزشی در 

ارتباط با رفلکس 

های دوره ی 

 نوزادی

ارزشیابی 

 تکوینی

3 23/7/98 
  ساااااومت کاااااود   ارتقاااااا

شاااااااااااااااااااااااااااااااااااایرخوار و 
 )ادامه(خانواده

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 . اضطراب جدایی در کودک را شرح دهد.1
آن بتتر تکامتتل  ریو تتتاث یدرمتتان یبتتاز ،یبتتاز. 2

 شیرنوار را توضیح دهد. کودک
 . فعالیت های مناسو تکاملی را شرح دهد.3

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 ساعت 2

 پرسش و پاسخ

نمایش کلیپهای 

تهیه شده توسط 

 دانشجویان

ارزشیابی 

 تکوینی
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 ک را  توضیح دهد.. انوا، مراقبت از کود4
. ارتقتتتتتتتتتتا ی ستتتتتتتتتتالمتی در دوران  5

شیرنوارگی)تغبیه،نواب و فعالیت، پیش گیری 
از صدمه و نقش پرستار در پیشگیری از صدمه( 

 را بیان نماید.

. 

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 ه باشد.. در مباحث مطرح شده مشارکت داشت2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 پوینت، کتاب

4 30/7/98    هداشااتی کااود  مشااتوب
 شیرخوار

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 . مسائل تغبیه ای در کودک را توضیح دهد.1
. بیماری ماراسموس، کواشیور کور، حساستیت  2

به شیر گاو و  دم تحمل به الکتوز را بشناستد و  
 آن را توضیح دهد.

 . بیماری راشیتیسم و اسکوربوت را بشناستد و 3
  الیم و نشانه های آن را توضیح دهد.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –برد وایت 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت. کتاب

 پرسش و پاسخ ساعت 2
ارزشیابی 

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

5 14/8/98 
  مشاااااتوب  هداشاااااتی

کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود  
 )ادامه(شیرخوار

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 . اشکاالت تغبیه ای و انوا، آن  را شرح دهد.1
ی دل درد حمله ای)قتولن((  .  الیم و نشانه ها2

 ، نشخوار کردن و نارسایی رشد را توضیح دهد.
.  الیم و نشانه های کاندیتدیازیس، انتتالالت   3

پوستی و ستندروم مترن ناگهتانی شتیرنوار را     
 شرح دهد.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 ده مشارکت داشته باشد.. در مباحث مطرح ش2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت،کتاب

 ساعت 2

 پرسش و پاسخ

ارائه کنفرانس 

توسط 

دانشجویان در 

 جلسه ی آینده

ارزشیابی 

 تکوینی

6 21/8/98    ارتقااااای سااااومت کااااود
 نوپا و خانواده

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

. ارتقتتای مناستتو رشتتد و تکامتتل در دوره ی  1
 نوپایی را شرح دهد.

. تکامل بیولوژیکی در کودکان نوپا  را توضتیح  2
 دهد.

 . تکامل سیستم ها را به طور کامل  بیان کند.3
ل روانتتی اجتمتتا ی اریکستتون، تکامتتل . تکامتت4

شنانتی پیتاژه و تکامتل انالقتی کتوهلبرن را     
 بیان کند.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1

 -شناختی 

 فیعاط

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت.کتاب

 ساعت 2

 پرسش و پاسخ

و ارائه کنفرانس 

 توسط دانشجو ها

ارزشیابی 

 تکوینی
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 دقت گوش دهد.
 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

7 28/8/98    ارتقااااای سااااومت کااااود
 )ادامه(نوپا و خانواده

 الف:حیطه شناختی:

 در پایان کالس: دانشجو باید قادر باشد
. نو، بازی در کودکان نوپا و اسباب بازی هتای  1

 مناسو و ایمن مربوط به این دوران را بیان کند.
. تطابق با نگرانی های مربوط به رشد و تکامل 2

 طبیعی در کودک نوپا را شرح دهد.
. ارتقتتتتتتتتتتای ستتتتتتتتتتالمت در دوره ی  3

داشتت دهتان و   نوپایی)تغبیه،نواب و فعالیت،به
دندان،ارتقای ایمنی و پیشگیری از صتدمات( را  

 توضیح دهد.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

سش و پاسخ پر

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

پوینت، عکس و 

 فیلم آموزشی

 ساعت 2
 پرسش و پاسخ

 

ارزشیابی 

 تکوینی

8 5/9/98    ارتقااااای سااااومت کااااود
 خردسال و خانواده

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

دستتالی را رشتتد و تکامتتل دوره ی نر .1
 شرح دهد.

تکامل بیولوژی و رفتار حرکتی  متده   .2
و ظریف را در کودک نردسال توضیح 

 دهد.

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی 

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –وژکتور پر

نرم افزار پاور 

 پوینت.کتاب

 ساعت 2

 پرسش و پاسخ 

 

 

ارزشیابی 

 تکوینی
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تکامتتتل در بعتتتد روانتتتی اجتمتتتا ی،  .3
شتتتنانتی و انالقتتتی را در کتتتودک 

 نردسال را شرح دهد.
تطابق با نگرانی های مربوط به رشد و  .4

 تکامل طبیعی را توضیح دهد.
ارتقای سالمتی در سالیان نردستالی   .5

 بیان کند. را
 

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1

 دقت گوش دهد.
 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3
 

 

9 12/9/98 
   مشااتوب  هداشااتی اوا اا

دوره ی خردساااانی)نوپا ی 
 و قب  از مدرسه(

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
مننژیت باکتریایی و غیتر باکتریتایی و    .1

 شرح دهد.  الیم و نشانه های آن  را
بیماری آنسفالیت،  الیم و نشانه های  .2

 آن را توضیح دهد.
بیماری مونونوکلئوز  فتونی،  الیتم و    .3

 نشانه های آن را توضیح دهد.
بیماری ویروس انسانی نقص ایمنتی و   .4

سندروم نقص ایمنی اکتسابی را شرح 
 دهد.

با سوء رفتار بتا کتودک آشتنا شتود و      .5

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

 پوینت 

 پرسش و پاسخ  ساعت 2
ارزشیابی 

 تکوینی
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 انوا، آن را توضیح دهد.
ستتتاری در ستتوء رفتتتار بتتا  تتتدابیر پر .6

 کودک را شرح دهد.
بیمتتاری هتتای انگلتتی روده و تتتدابیر   .7

 پرستاری مربوط به آن را بیان کند.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1
 دقت گوش دهد.

 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 نظر کند. . در مورد موضو، مطرح شده اظهار3

 

10 19/9/98 
   ارتقا  سومت کاود  سا

مدرسااااااااه و خااااااااانواده و 
 مشتوب ا   دوره

 الف:حیطه شناختی:

 باشد در پایان کالس: دانشجو باید قادر
. رشد و تکامل در کودکان سن مدرسه را شرح 1

 دهد.
. نقش پرستار در آموزش جنستی در کودکتان   2

 را توضیح دهد.
. ارتقای ستالمتی در ستالیان مدرسته را بیتان     3

 کند.
. نقتتش پرستتتار در پیشتتگیری از صتتدمات در  4

 کودکان سن مدرسه را توضیح دهد.
ن مدرسه)دفعی، . مشکالت بهداشتی کودک س5

 رفتاری( را شرح دهد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته  1

 دقت گوش دهد.

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –د وایت بر

 –ماژیک 

ویدئو 

 –پروژکتور 

نرم افزار پاور 

پوینت، کتاب، 

عکس و فیلم 

 آموزشی

 ساعت 2
 پرسش و پاسخ

 

ارزشیابی 

 تکوینی
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 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3
 

11 26/9/98   سااومت نواااوان و  ارتقااا
 خانواده

 

 الف:حیطه شناختی:
 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

. ارتقاء رشتد و تکامتل در دوره ی نوجتوانی را    1
 کند.بیان 

بتا نتانواده و اجتمتا، ، صتدمات ،      یسازگار. 2
 شرح دهد. یی ادات غبا

 ی، نودکش ادی، ا ت یتناسو جسم. مشکالت 3
 را بیان کند. یجنس _ ی، آزار جسم ی، افسردگ

، آکنته   یریادگی، مشکالت  ی اطف. مشکالت 4
 را توضیح دهد. ، فشار نون و کلسترول

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
هنگام تدریس به درس توجه داشته و بته   . در1

 دقت گوش دهد.
 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضو، مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 -شناختی 

 عاطفی

 –سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

و مباحث 

 گروهی

 –وایت برد 

 –ماژیک 
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  آشنننایی بننا بیماریهننای

 گروههای سنی مختلف

 الف:حیطه شناختی:

 و باید قادر باشد در پایان کالس:دانشج
 بته دروس درس داده شتده    سواالت مربوط به.1

 پاسخ دهد.

 هر گروه سنی را توضیح دهد. بیماری های. 2

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:
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و جمع بندی 

دروس 

 تدریس شده
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تدریس به درس توجه داشته و بته   . در هنگام1
 دقت گوش دهد.
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جمععب بنععدی کطععی وطالعع     

 اوتحان پایان ترم

 دانشجو قادر باشد:
مسائل مختلف ارائه شده در جلسات قبل را حل 

 نماید.
 با انگیزه و اشتیاق  در امتحان شرکت کند.

 120 - حل مسئله ی،عاطفیشناخت
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 
 به نمره کل: نحوه محاس

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی و نمره انظباطی
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