بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان
دانشکده پرستاری مامایی
فرم طرح درس روزانه

شماره جلسه :اول
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی
پرستاری
موضوع جلسه :سالمت دوران کودکی و
نقش پرستار کودکان

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال

تاریخ
مدرس :عطایی

مدت جلسه :یک ساعت ونیم

منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با سالمت دوران کودکی و نقش پرستار کودکان
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

-سالمت دوره کودکی

دانشجو قادر باشد:
تحوالت بهداشتی وتاریخچه مرگ ومیر
کودکی را به تفضیل شرح
دهد و اهمیت برنامه های
مراقبت بهداشتی مردم سال
 0202را با پاورپوینت
نشان دهد.

 پرستاری ازکودکان
-تفکر انتقادی

روش تدریس

حیطه
یادگیری
شناختی

رسانه آموزشی

ویدئو پروژکتور
سخنرانیپرسش وپاسخ وایت برد-بحث گروهی

 به فلسفه مراقبت خانوادهمحور و غیرتروماتیک و
همچنین نقش پرستار
کودک اشاره کرده و با
تاکید بر پیشگیری از
بیماریها و آموزش بهداشت
 ،نقش خانواده  ،اجتماع،
فرهنگ ومذهب بر
سالمت کودک را توضیح
دهد.
کاربرد تفکر انتقادی وفرآیند پرستاری در مراقبت
از کودک و خانواده را با
ذکر مثال بیان کند.
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نحوه ارزشیابی
سوال وجوابشفاهی
 -امتحان پایان ترم

شماره جلسه :دوم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی
پرستاری
موضوع جلسه :مفاهیم رشد و تکامل

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال

تاریخ
مدرس :عطایی

مدت جلسه :یک ساعت ونیم

منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مفاهیم رشد و تکامل ونقش بازی در سالمت کودک
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

مفاهیم رشدوتکامل

دانشجو قادر باشد:
رتعریف رشد درسنین مختلف رابا مثال توضیح دهد .

حیطه
یادگیری
شناختی

 مراحل تکامل روانی جنسیفروید (مرحله دهانی  ،مقعدی
و )...را شرح داده وتکامل روانی
اجتماعی اریکسون ازجمله اعتماد
درمقابل عدم اعتماد و.......را با
ذکرمثال مورد نقد وبررسی
قراردهد.
 تکامل شناختی پیــــــــــاژه (تکامل حسی حرکتی ِ ،پیش
عملکردی و ).......رابه تفکیک
شرح داده ونظرهمكالسان
خودراجع به مراحل تکامل اخالقی
کوهلبرگ (درسطح پیش قراردادی
و )....را جویا شده وبحث و نتیچه
گیری کند.
 عالوه برتعریف تستهایغربالگری دنور ، 0تست آدمک
گودایناف وشرح حال تکاملی ،
کاربردوتفسیر آنها را به تفکیک
شرح داده ومثال بزند.

کاربرد تفکر انتقادی و فرآیندپرستاری در رشد وتکامل
کودک را با ذکر مثال بیان کند.
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه:سوم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی
پرستاری
موضوع جلسه :نقش بازی در رشد و
تکامل کودک

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال

تاریخ
مدرس :عطایی

مدت جلسه :یک ساعت ونیم

منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با نقش بازی در رشد و تکامل کودک
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 بازی ونقش آندر رشد و تکامل
کودک

حیطه
یادگیری
شناختی

انواع بازی در سنین مختلف رانام برده و نقش آن ها را در رشد و
تکامل کودک توضیح می دهد
انواع اسباب بازی های قابلشستسو و غیرقابل شستشو که
باعث تکامل حس بینایی  ،شنوایی
و المسه برای هر دوره رشد و
تکامل می شود را با ذکر مثال
بیان کند.
 نقش پرستار در مهیا کردنفضای بازی برای رشد و تکامل
کودک را بیان کرده و مثال بزند
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :چهارم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی
پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک
شیرخوار

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال

تاریخ
مدرس :عطایی

مدت جلسه :یک ساعت ونیم

منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک شیرخوار
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 تطابق کودک بافرآیند رشد وتکامل
طبیعی  ،اضطراب
جدایی ،ترس ،
انضباط  ،سندرم
کودک لوس،
مکیدن انگشت ،
رویش دندان،
بهداشت دهان و
دندان  ،پیشگیری
از صدمات ،
خواب و فعالیت

حیطه
یادگیری
شناختی

انواع مراقبت از کودکشیرخوار از جمله  :تغذیه تا
شش ماهگی وپایان سال اول ،
بهداشت رویش دندان شیری،
اضطراب جدایی ،ترس ،
انضباط ،سندرم کودک لوس،
مکیدن انگشت  ،بهداشت دهان
و دندان  ،پیشگیری از صدمات
از جمله آسپیراسیون شیر ،
خفگی و تصادفات  ،خواب و
فعالیت را با ذکر مثال توضیح
دهد.
 نقش پرستار در مراقبت ازشیرخواران و آموزش به خانواده
را بیان کرده و به نکات مهم آن
اشاره کند.
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :پنجم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :مشکالت بهداشتی دوران
شیرخوارگی

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت بهداشتی دوران شیرخوارگی
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

حیطه
یادگیری
شناختی

 اختالالت تغذیه ایمشکالت تکنیکیتغذیه ای

انواع اختالالت تغذیه ای ازجمله کواشیوکور ،
ماراسموس، FTT ،
اسکوروی ،راشی تیسم و
حساسیت های غدایی  ،علل ،
تظاهرات بالینی  ،درمان
ومداخالت پرستاری را با مثال
با همكالسان خود مورد بحث
وگفتگوقراردهد.
 نقش پرستار در تشخیصاختالالت تغذیه ای همراه
آموزش به خانواده را بیان کرده
و نکات مهم آنرا ذکر کند.
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :ششم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :مشکالت بهداشتی دوران
شیرخوارگی (ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت بهداشتی دوران شیرخوارگی
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

مشکالت تکنیکیتغذیه ای

حیطه
یادگیری
شناختی

انواع روش ها وتکنیک هاینامناسب تغذیه از جمله استفاده
از شیرخشک به جای
شیرمادر و هم چنین شیردادن
به نوزاد در وضعیت  Flatرا
را توضیح داده و با همكالسان
خود در این مورد بحث
وگفتگوکند.
دردهای شکمی نوزاد ازجملهکولیک ،مشکالت دهان نوزاد
مثل برفک دهان و باال آوردن
نوزاد را با ذکر مثال شرح داده و
راه حل های مناسب را ارائه
دهد.
 نقش پرستار در تشخیصمشکالت تکنیکی تغذیه ای
همراه آموزش به خانواده را
بیان کرده و نکات مهم آنرا ذکر
کند.
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :هفتم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :مشکالت بهداشتی دوران
شیرخوارگی (ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت بهداشتی دوران شیرخوارگی
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

مشکالت پوستیسندرم مرگناگهانی شیرخوار
-آپنه شیرخواری

حیطه
یادگیری
شناختی

 علل و تظاهرات بالینیدرماتیت دیاپر را با ذکر مثال
توضیح داده وبا همکالسان خود
درمورد درمان و مداخالت
پرستاری آن بحث و گفتگو کند.
 سندرم مرگ ناگهانیشیرخوارو عوامل ایجاد کننده
آنرا با مثال شرح داده
وتدابیرپرستاری اورژانسی
وتدابیردرمنزل را به زبان ساده
بیان کند.
آپنه شیرخواری وعالئم آن رابه ترتیب نام برده و راه های
درمان و مداخالت پرستاری را
گام به گام شرح دهد.
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :هشتم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک نوپا

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک نوپا
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

رشد وتکامل روانیاجتماعی ،شناختی ،
اخالقی و معنوی ،
جنسی
تکلم و بازیتعلیم توالتکج خلقی و منفیگرایی
تغذیه و خوابانضباط  ،بهداشتدهان و دندان
-پیشگیری از حوادث

حیطه
یادگیری
شناختی

 تکامل روانی اجتماعیاریکسون  ،تکامل شناختی پیاژه
 ،تکامل جنسی فروید و تکامل
اخالقی کوهلبرگ درمورد
کودکان نوپا را با بیان مثال
توضیح دهد و آنها را با هم
مقایسه نماید.
 میزان درک لغات و صحبتهای دیگران هم چنین نحوه تکلم
کودک نوپا را توصیف کرده ،
ودرمورد بازی وانتخاب اسباب
بازی مناسب دوران نوپایی بحث
و گفتگو کند.
راه های آموزش توالت کردن رابیان کرده و به اختصار روش
های کارآمد و ناکارآمد را مورد
بحث قرار دهد.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :نهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک
نوپا(ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک نوپا
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 کج خلقی و منفیگرایی
تغذیه و خوابانضباط  ،بهداشتدهان و دندان-پیشگیری از حوادث

حیطه
یادگیری
شناختی

 انواع رفتارهای خاص دوراننوپایی ازجمله منفی گرایی و کج
خلقی را شرح داده وچگونگی
مقابله با استرس این کودکان را
نقد وبررسی کند..
 از نظر تغذیه  ،کالری موردنیاز کودک نوپا را توضیح داده
وبا همكالسان خود درمورد هرم
غذایی جدید ( )My Pyramidو
استفاده از تشریفات برای غذا
خوردن کودکان نوپا بحث و
گفتگوکند.
 عالوه برتاکید بر انجام معایناتمنظم دندان کودکان نوپا  ،رژیم
غذایی با مواد فسادآور کمتر را
به زبان ساده شرح دهد.
 انواع حوادث دوره نوپایی (وسائل نقلیه  ،غرق شدگی ،
سوختگی و )...را توضیح داده
ونظر همكالسان خود راجع به
راههای پیشگیری ازآنها را جویا
شده و مقایسه کند.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :دهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک
خردسال

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک خردسال
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 ردشد وتکامل(بیولوژیکی ،روانی
اجتماعی ،شناختی ،
جنسی و اخالقی )،
تصویرازجسم خویش
تکامل اجتماعی :زبان،رفتاراجتماعی
وبازی
انطباق کودک باکودکستان و آمادگی
آموزش جنسیپرخاشگریکودک تیزهوشتغذیه  ،خواب،بهداشت دندان
-پیشگیری ازصدمات

حیطه
یادگیری
شناختی

 شاخص های رشد و تکاملجسمی کودک را بیان کرده و از
نظراریکسون تکامل روانی
اجتماعی (حس ابتکار) را
توضیح داده وبا همكالسان خود
درمورد تکامل شناختی پیاژه و
تکامل روانی جنسی فروید (
عقده ادیپ والکترا) وهم چنین
تکامل اخالقی کوهلبرگ  ،بحث
وگفتگوکند.
به بیان ساده تصویرذهنیکودک خردسال را شرح داده و
چگونگی کاربرد لغات و جمله
سازی در این کودکان را با
مثال ذکر کند.

نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :یازدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک
خردسال (ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک خردسال
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 -انطباق کودک باکودکستان و آمادگی
آموزش جنسیپرخاشگریکودک تیزهوشتغذیه  ،خواب،بهداشت دندان
-پیشگیری ازصدمات

حیطه
یادگیری
شناختی

 انواع نگرانیهای دورانخردسالی (رفتن به آمادگی
وکودکستان  ،آموزش جنسی ،
کودکان تیزهوش و)...را توضیح
داده ونظراستاد و همكالسان خود
راجع به نحوه برخورد باآنها را
جویا شده و بحث وتبادل نظرکند.
پرخاشگری درکودکان نوپا رااز دید متخصصین روانشناسی
کودک توضیح داده و نحوه
برخورد با آن ها را با ذکر مثال
بیان کند.
راههای ارتقاء سالمت تغذیه ای ،خواب  ،بهداشت دندان و....را
همراه با آموزش به والدین مورد
نقد وبررسی قراردهد.
 نحوه ایجاد ایمنی وپیشگیریازصدمات مخصوصا وسایل نقلیه
در دوران خردسالی را توضیح
داده ونکات آموزشی مهم به
والدین را گوشزد نماید.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :دوازدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :مشکالت سالمت دوران
خردسالی

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت سالمت دوران خردسالی
رئوس مطالب

اهداف رفتاری

 -اختالالت عفونی

دانشجو قادر باشد:
 -مننژیت باکتریال وانسفالیت نحوه

حیطه
یادگیری
شناختی

سرایت را توضیح داده وبا
همكالسان خوددرمورد علل ،
درمان
،
بالینی
عالئم
وتدابیرپرستاری مربوطه بحث
وگفتگوکند.

بیماری هایانگلی

 -.منونوکلئوزعفونی  ،ویروس
اپشتاین بار و ایدز را شرح داده و
راجع به تظاهرات بالینی ،
مداخالت درمانی وپرستاری بحث
کند.
 شایعترین انگل پاتوژن روده ای(ژیاردیازیس) را توضیح داده و
راجع به راههای انتقال  ،تظاهرات
بالینی  ،مداخالت درمانی و
پرستاری مربوطه بحث و گفتگو
کند.
آنتروبیازیس یا کرمک
داده وتظاهرات بالینی
تشخیص  ،درمان
پرستاری مربوطه را
وبررسی قراردهد.

را شرح
 ،راههای
ومداخالت
مورد نقد

نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را شرح
دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :سیزدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :مشکالت سالمت دوران
خردسالی (ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت سالمت دوران خردسالی
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

-سوء رفتار با کودک

حیطه
یادگیری
شناختی

 انواع سوء رفتار با کودک(فیزیکی  ،اهمال وجنسی ) را
با شرح مثال توضیح داده و
عوامل مستعد کننده آن ،تظاهرات
بالینی  ،درمان وتدابیرپرستاری
مربوطه را ذکر کند.
 عالوه بربیان چگونگی حمایتازکودک وخانواده اش درهنگام
سوء رفتار  ،راههای مختلف
پیشگیری ازسوء رفتار را به
زبان ساده شرح دهد.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد

13

روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :چهاردهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک سن
مدرسه

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 ردشد وتکامل(بیولوژیکی ،روانی
اجتماعی ،شناختی ،
جنسی و اخالقی )،
تصویرازجسم خویش
تکامل اجتماعی :زبان،رفتاراجتماعی
وبازی
انطباق کودک بامدرسه  ،محدودیت ،
استرس

حیطه
یادگیری
شناختی

عالوه بربیان تکامل بیولوژیکی قد
و وزن واندام ها  ،به تکامل روانی
اجتماعی ازنظراریکسون(تکامل
حس سازندگی )  ،به تکامل
شناختی پیاژه و تکامل جنسی
فروید (مرحله سکون ) با مثال
اشاره کند.
تکامل اخالقی کوهلبرگ وتکاملخود پنداری (تصویرذهنی ازبدن
و )..را توضیح داده و به زبان
ساده راجع به افزایش مهارت
زبانی  ،قصه گویی و ...صحبت
کند.
 تجربه مدرسه رفتن  ،برقراریانظباط درکودکان  ،تطابق با
استرس وترسها را شرح داده
وچگونگی رفتاربا کودکان کلید به
دست را مورد نقد وبررسی
قراردهد.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را شرح
دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :پانزدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت کودک سن
مدرسه (ادامه)

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 -تغذیه  ،خواب،ورزش ،بهداشت
دندان
-پیشگیری ازصدمات

حیطه
یادگیری
شناختی

 نیازهای کالری وهرم غذاییکودکان سن مدرسه را با مثال
شرح داده وهمچنین تاثیرعوامل
بیرونی برتغذیه کودک را با
همكالسان و استاد خود مورد بحث
وگفتگوقراردهد.
 عالوه برذکر اهمیت ورزشوفعالیت فیزیکی این کودکان ،به
میزان ساعات خواب کودکان
دراین سنین اشاره کرده وخواب
گردی و کابوسهای شبانه را با
مثال بیان کند.
 چگونگی رعایت بهداشت دندانومسواک زدن را توضیح داده و
راجع به آموزش بهداشت مدرسه
و ...بحث وتبادل نظرکند.
 انواع صدمات دوران مدرسهاز جمله تصادفات و مسومیت را
شرح داده وچگونگی پیشگیری
ازآنها را مورد نقد وبررسی
قراردهد.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را شرح
دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

نام درس :پرستاری کودک سالم
شماره جلسه :شانزدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری گروه آموزشی  :اطفال
موضوع جلسه :مشکالت سالمت دوران سن مدت جلسه :یک ساعت ونیم
مدرسه

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با مشکالت سالمت دوران سن مدرسه
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

شب ادراری و بیاختیاری ادرار و
مدفوع

اختالالت رفتاری:بیش فعالی ،اختالل یادگیری،
ترس از مدرسه

حیطه
یادگیری
شناختی

بی اختیاری ادرار و مدفوعکودکان سن مدرسه را شرح داده
ودرمورد علل ،تظاهرات بالینی ،
درمان وتدابیرپرستاری مربوطه
توضیح دهد.
بیش فعالی یا  ADHDوعللژنتیکی ومحیطی آنرا نام برده
وعالوه بربیان تظاهرات بالینی
آن  ،راجع به رفتاردرمانی ،
روان درمانی و مداخالت
پرستاری آن بحث و گفتگو کند.
 انواع ناتوانی های یادگیری(اشکال درخواندن ونوشتن و)...
ودرمان آنها را شرح داده
وچگونگی برخورد با ترس
ازمدرسه را مورد نقد وبررسی
قراردهد.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را
شرح دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :هفدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :ارتقاء سالمت نوجوان
وخانواده

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با ارتقاء سالمت نوجوان وخانواده
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

 ردشد وتکامل(بیولوژیکی ،روانی
اجتماعی ،شناختی ،
جنسی و اخالقی )،
تصویرازجسم خویش

نگرانی هایبهداشتی نوجوان

حیطه
یادگیری
شناختی

 چگونگی شروع بلوغ وتغییراتهورمونی دردختران وپسران
راشرح دهد .
 تکامل روانی اجتماعی اریکسون(تکامل هویت ) را توضیح داده و
راجع به تکامل خود مختاری
وتمایالت جنسی درنوجوانان و
نقش گروه های همسال ومدارس
بحث وتبادل نظرکند.
 عالوه برذکرتکامل شناختی پیاژه ،چگونگی درک نوجوان ازخویش
را با مثال شرح داده وبه تکامل
اخالقی کوهلبرگ وتکامل معنوی
نوجوانان نیز اشاره کند.
 عالئق ودلواپسی های نوجواناندرسن بلوغ را با مثال توضیح داده
وبا همكالسان خود راجع به
رفتارهای خطرناک ازدیدگاه
نوجوانان بحث وگفتگو کند.
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را شرح
دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم

شماره جلسه :هجدهم
رشته ومقطع تحصیلی :کارشناسی پرستاری
موضوع جلسه :نگرانی های بهداشتی
نوجوان

نام درس :پرستاری کودک سالم
گروه آموزشی  :اطفال
مدت جلسه :یک ساعت ونیم

تاریخ
مدرس :عطایی
منابع :در پایان اشاره شده

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با نگرانی های بهداشتی نوجوان
رئوس مطالب

اهداف رفتاری
دانشجو قادر باشد:

نگرانی هایبهداشتی نوجوان

حیطه
یادگیری
شناختی

 عالوه بربیان صدمات عمدیوغیرعمدی(تصادفات  ،مصرف
الکل و )....دردوران نوجوانی ،به
راههای پیشگیری ازآنها اشاره کند.
.
 عالوه برتعریف آکنه وعلل آن ،تدابیردرمانی وپرستاری آن رامورد
نقد وبررسی قراردهد.
 عالوه بربیان مشکالت ناشیازچاقی درنوجوانان  ،مضرات
استفاده ازالکل ومواد
دیگر(اکستازی و)...را توضیح داده
وبه خودکشی  ،افسردگی و عواقب
آن اشاره کند.
 -.عالوه بربیان علل خودکشی
درنوجوانان  ،انواع سوء رفتار
وراههای پیشگیری ازآنها را
باذکرمثال مورد بحث وتبادل
قراردهد.
 اهمیت غربالگری نوجوانانازنظر فشارخون باال وهیپرلیپیدمیا
را به زبان ساده شرح داده
وتاثیرآنها درایجاد بیماری قلبی
رامورد نقد وبررسی قراردهد
نقش پرستار در تفکر انتقادی وآموزش به بیمار وخانواده را شرح
دهد
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روش تدریس
سخنرانیپرسش وپاسخ-بحث گروهی

رسانه آموزشی نحوه ارزشیابی
ویدئو
پروژکتور
وایت برد

سوال وجوابشفاهی
 امتحان پایانترم
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