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1  

  معرفی درس و
 ارائه طرح درس

 
 
  چشم انداز مراقبت

 پرستاری از کودکان

 

  

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

 .فلغفِ ی هزالجت اس کَدن را ؽزح دّد .1
 .هغبئل عالهتی دٍرُ ی کَدکی را ثیبى کٌد. 2
ًمشششؼ تزعشششتبر را در اراجشششبن ثشششب درهشششبى  هزالجشششت    . 3

 اَضیح دّد. تیؾگیزی حوبیت ٍ هؾبٍرُ ٍ...
اأثیز اجتوبع  فزٌّگ هذّت ٍ خبًَادُ ثز عالهت کشَدن  . 4
 ؽزح دّد. را 
اَضشیح   ی رشد و تکامل  ولک   تزعتبر را در ارامبًمؼ . 5

 دّد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ث ٍ هجبح

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 ظبعت 2
، پرظػ ٍ پبظخ

  تْیِ گسارغ

ارزؼیبثی 

 آغبزیي

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیباز سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحله تواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهیهب بر اسبس اهذاف هیآزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3
 

2  
  ساااااااا مت  ارتقااااااااا

کاااودی خااا ر وار و 
  انواده

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 َضیح دّد.را ا ارامبی رؽد ٍ اکبهل دٍرُ ی ؽیزخَاروی. 1
را  اکبهل ثیَلَصی  اغییز در ًغشجت ّشب  اغییشزاس حغشی    . 2

 ؽزح دّد.
 اکبهل عیغتن ّب را ثِ طَر کبهل ؽزح دّد.. 3
. اکبهل رٍاًی اجتوبػی اریکغَى ٍ اکبهل ؽٌبختی تیبصُ را 4

 ثیبى کٌد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 د.دّ
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3
 

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 ، کتبةپَیٌت

 ظبعت 2

 پرظػ ٍ پبظخ

تْیِ ی کلیپ 

آهَزؼی در 

ارتجبط ثب رفلکط 

ّبی دٍرُ ی 

 ًَزادی

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

3  
  ساااااااا مت  ارتقااااااااا

کاااودی خااا ر وار و 
 )ادامه( انواده

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

 . اضطزاة جدایی در کَدن را ؽزح دّد.1
ؽیزخَار را  آى ثز اکبهل کَدن زیٍ ابث یدرهبً یثبس  یثبس. 2

 اَضیح دّد.
 عت اکبهلی را ؽزح دّد.. فؼبلیت ّبی هٌب3
 اَضیح دّد. اًَاع هزالجت اس کَدن را . 4
ارامششب ی عششالهتی در دٍراى ؽششیزخَاروی،اغذیِ خَاة ٍ   .5

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 ، کتبةپَیٌت

 ظبعت 2

 پرظػ ٍ پبظخ

ًوبیػ کلیپْبی 

تْیِ ؼذُ تَظط 

 ؽجَیبىداً

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

فؼبلیت  تیؼ ویزی اس صدهِ ٍ ًمؼ تزعتبر در تیؾگیزی اس 
 صدهِ( را ثیبى ًوبید.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
وشَػ   . در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت 1

 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

 

4    مشااا  ه اشداخاااتی
 کودی خ ر وار

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

 در کَدن را اَضیح دّد. هغبئل اغذیِ ای. 1
  حغبعیت ثِ ؽیز وبٍ ٍ ثیوبری هبراعوَط  کَاؽیَر کَر. 2

 ػدم احول ثِ الکتَس را ثؾٌبعد
 رثَس را ثؾٌبعد ثیوبری راؽیتیغن ٍ اعکَ. 3
. ػالین ٍ ًؾشبًِ ّشبی ثیوشبری راؽیتیغشن ٍ اعشکَرثَس را      4

 اَضیح دّد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1

 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

 

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 . کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

5  

  مشااااااااااااااااا  ه
اشداختی کودی 

)اداماهخا ر وار
) 

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

 را ؽزح دّد. آى اؽکبالس اغذیِ ای ٍ اًَاع . 1
ػالین ٍ ًؾبًِ ّشبی د  درد حولشِ ای،لشَلٌ،(   ًؾش َار     . 2

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 ظبعت 2

 پرظػ ٍ پبظخ

ارائِ کٌفراًط 

یبى تَظط داًؽجَ

 در جلعِ ی آیٌذُ

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

 کزدى ٍ ًبرعبیی رؽد را اَضیح دّد.
ٍ  ػالین ٍ ًؾشبًِ ّشبی کبًدیشدیبسیظ  اخشتالالس تَعشتی     . 3

 عٌدرٍم هزگ ًبوْبًی ؽیزخَار را ؽزح دّد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
ثِ دلشت وشَػ    . در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ 1ٍ

 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

 

 ،کتبةپَیٌت

6  
  ارتقااااااااای ساااااااا مت

کااااااااااودی نوپااااااااااا و 
  انواده

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
را ؽشزح   ارامبی هٌبعت رؽد ٍ اکبهشل در دٍرُ ی ًَتشبیی  . 1

 دّد.
 را اَضیح دّد. اکبهل ثیَلَصیکی در کَدکبى ًَتب . 2
 ثیبى کٌد. طَر کبهل  اکبهل عیغتن ّب را ثِ. 3
. اکبهل رٍاًی اجتوبػی اریکغَى  اکبهل ؽشٌبختی تیشبصُ ٍ   4

 اکبهل اخاللی کَّلجزگ را ثیبى کٌد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1

 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 اظْبر ًظز کٌد.. در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ 3

 

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 .کتبةپَیٌت

 ظبعت 2

 پرظػ ٍ پبظخ

ٍ ارائِ کٌفراًط 

 تَظط داًؽجَ ّب

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

7  
  ارتقااااااااای ساااااااا مت

کااااااااااودی نوپااااااااااا و 
 )ادامه( انواده

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
ًَع ثبسی در کَدکبى ًَتب ٍ اعشجبة ثشبسی ّشبی هٌبعشت ٍ     . 1

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

 ظبعت 2
 پرظػ ٍ پبظخ

 

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

 ایوي هزثَن ثِ ایي دٍراى را ثیبى کٌد.
اطبثك ثب ًگزاًی ّبی هزثَن ثِ رؽد ٍ اکبهشل طجیؼشی در   . 2

 را ؽزح دّد. کَدن ًَتب
. ارامششششبی عششششالهت در دٍرُ ی ًَتبیی،اغذیششششِ خَاة ٍ  3

 ثْداؽت دّبى ٍ دًداى ارامبی ایوٌشی ٍ تیؾشگیزی اس   فؼبلیت
 اَضیح دّد.صدهبس( را 

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

 

افسار پبٍر  گرٍّی

، عکط ٍ پَیٌت

 فیلن آهَزؼی

8  
  ارتقااااااااای ساااااااا مت

کااااودی  ردسااااا  و 
  انواده

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

 را ؽزح دّد. لیرؽد ٍ اکبهل دٍرُ ی خزدعب .1
اکبهل ثیَلَصی ٍ رفتشبر حزکتشی ػوشدُ ٍ ظزیش  را در      .2

 کَدن خزدعب  اَضیح دّد.
اکبهل در ثؼد رٍاًی اجتوبػی  ؽٌبختی ٍ اخاللشی را در   .3

 کَدن خزدعب  را ؽزح دّد.
اطبثك ثب ًگزاًی ّبی هزثَن ثِ رؽد ٍ اکبهل طجیؼشی را   .4

 اَضیح دّد.
 بى کٌد.ارامبی عالهتی در عبلیبى خزدعبلی را ثی .5
 

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1

 دّد.

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

  گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –ر پرٍشکتَ

افسار پبٍر 

 .کتبةپَیٌت

 ظبعت 2

  پرظػ ٍ پبظخ

 

 

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

9  

  مشااا  ه اشداخاااتی
اوایااااااااااااااااا  دوره ی 
 ردساااااوی)نوپایی و 

 قب  از مدرسه(

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
هٌٌضیت ثبکتزیبیی ٍ غیز ثبکتزیبیی ٍ ػالین ٍ ًؾبًِ ّبی  .1

 آى  را ؽزح دّد.
وبری آًغفبلیت  ػالیشن ٍ ًؾشبًِ ّشبی آى را اَضشیح     ثی .2

 دّد.
ثیوبری هًًَََکلئَس ػفًَی  ػالیشن ٍ ًؾشبًِ ّشبی آى را     .3

 اَضیح دّد.
ثیوبری ٍیزٍط اًغبًی ًمش  ایوٌشی ٍ عشٌدرٍم ًمش       .4

 ایوٌی اکتغبثی را ؽزح دّد.
 عَء رفتبر ثب کَدن ٍ اًَاع آى را اَضیح دّد. .5
 دن را ؽزح دّد.اداثیز تزعتبری در عَء رفتبر ثب کَ .6
ثیوبری ّبی اًگلی رٍدُ ٍ اداثیز تزعتبری هزثَن ثِ آى  .7

 را ثیبى کٌد.

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

 

ؼٌبختی 

- 

 یعبطف

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

  پَیٌت

  پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

11  

  ارتقااااااااا  ساااااااا مت
کااودی ساار مدرسااه 
و  اااااااااااااااااااااانواده و 
 مش  ه ایر دوره

 الف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 کبهل در کَدکبى عي هدرعِ را ؽزح دّد.. رؽد ٍ ا1
. ًمؼ تزعشتبر در آهشَسػ جٌغشی در کَدکشبى را اَضشیح      2

 دّد.

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –هبشیک 

 ًرم –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

، کتبة، پَیٌت

 ظبعت 2
 پرظػ ٍ پبظخ

 

ارزؼیبثی 

 تکَیٌی



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

 . ارامبی عالهتی در عبلیبى هدرعِ را ثیبى کٌد.3
. ًمؼ تزعتبر در تیؾشگیزی اس صشدهبس در کَدکشبى عشي     4

 هدرعِ را اَضیح دّد.
. هؾکالس ثْداؽتی کَدن عي هدرعِ،دفؼی  رفتشبری( را  5

 د.ؽزح دّ

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

عکط ٍ فیلن 

 آهَزؼی

11    ساااااااا مت  ارتقااااااااا
 نوجوان و  انواده

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

 ارامبء رؽد ٍ اکبهل در دٍرُ ی ًَجَاًی را ثیبى کٌد.. 1
 ییهبس   ػشبداس غشذا  ثب خبًَادُ ٍ اجتوشبع   صشد   یعبسوبر. 2

 ؽزح دّد.

 ب: حیطه عاطفی:

 دانشجو باید:
. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1

 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

ؼٌبختی 

- 

 عبطفی

 –ظخٌراًی 

پرظػ ٍ پبظخ 

ٍ هجبحث 

 گرٍّی

 –ٍایت ثرد 

ٍیذئَ  –ک هبشی

ًرم  –پرٍشکتَر 

افسار پبٍر 

 .کتبةپَیٌت

 پرظػ ٍ پبظخ ظبعت 2
ارزؼیبثی 

 تکَیٌی

س مت نوجاوان و  ارتقا   12
  انواده

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

   ی  افغزدو ی  خَدکؾ بدی  اػت یاٌبعت جغو. هؾکالس 1
 را ثیبى کٌد. یجٌغ _ یآسار جغو

  آکٌِ   فؾبر خشَى   یزیبدوی  هؾکالس  یػبطفؾکالس . ه2
 را اَضیح دّد. ٍ کلغتزٍ 

      



 

 ترثت حیذریِ علَم پسؼکی داًؽگبُ َزغ پسؼکیٍ تَظعِ آه بتهرکس هطبلع - یهعبًٍت آهَزؼ
 

 ب: حیطه عاطفی:
 دانشجو باید:

. در ٌّگبم ادریظ ثِ درط اَجِ داؽتِ ٍ ثِ دلشت وشَػ   1
 دّد.
 . در هجبحث هطزح ؽدُ هؾبرکت داؽتِ ثبؽد.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽدُ اظْبر ًظز کٌد.3

13  
 بلت کالعیجوغ ثٌدی هط

 تبیبى ازمٍ اهتحبى 

 اًتظبر هی رٍد داًؾجَ ثتَاًد 
 ّدف اس ارائِ ایي ٍاحد درعی را ثِ خَثی درن کزدُ ثبؽد. -

 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى تبیبى ازم ؽزکت کٌد. -

-ؽٌبختی
 121 - حل هعئلِ  ػبطفی

حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آسهَى تبیبًی

 

 ًحَُ ارزؼیبثی:
 گردد. هبنذه بر طبق اهتحبى پبیبى ترم هحبسبه هی% ببقی02% کل نوره بب استفبده از تکبلیف کالسی و 02ت کتبی که ارزضیببی به صور

 ًحَُ هحبظجِ ًورُ کل:

 % کل نوره02   آزهوى پبیبى ترم
 % کل نوره02  تکبلیف کالسی
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