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 عملکرد پایش دفترچه طبق پرستاري فرایند براساس پرستاري مداخالت انجام و مراقبتی هاي پروسیجر تمرین به دانشجو: کودکان هاي بخش درهدف کلی: ا
  نماید می ارائه درس استاد به دانشجو عملکرد پایش دفترچه در مندرج شده انجام پروسیجرهاي تکمیل جهت کتبی تاییدیه و پردازد می

روش   اهداف رفتاري  ساعت  جلسه  تاریخ
  تدریس

  مکان  مدرس  حیطه   ارزیابی

دانشجوقادربه بررسی وارزشیابی فرایند رشد و تکامل کودك سن مدرسه   12-8  1  5/12/96
  باشد

  د.اخوندزاده  شناختی  بالینی   پرسش پاسخ
  خانم تجري

  مدرسه

دانشجوقادربه بررسی وارزشیابی کودك سن مدرسه براساس فرآیندپرستاري   12-8  2  8/12/96
  باشد.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی
  مدرسه  د.اخوندزاده

تغذیه اي دانشجو قادربه بررسی کودك از نظر بیماري هاي پوستی، اختالالت   12-8  3  12/12/96
  باشد.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  مدرسه  د.اخوندزاده  شناختی

دانشجوقادر به ارزیابی و بررسی کودك از نظر اختالالت اسکلتی عضالنی   12-8  4  15/12/96
  باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  مدرسه  د.اخوندزاده  شناختی

اصول مراقبت خانواده محور  کودك مبتال به بیماري هاي اندوکرین براساس  12-8  5  15/1/96
  وطبق مراحل فرآیندپرستاري عمل نماید.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی
طالقانی   خانم تجري

  گرگان

دانشجوقادربه نمونه گیري، محاسبه و تزریق انسولین و کنترل قندخون و   12-8  6  22/1/96
  خانواده باشدمراقبت هاي پرستاري در دیاتبت و آموزش به کودك و 

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

طالقانی   خانم تجري  شناختی
  گرگان

دانشجواز کودك مبتال به سرطان براساس اصول مراقبت خانواده محور و   12-8  7  29/1/96
  برطبق فرآیندپرستاري از بیمار مراقبت نماید.

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

طالقانی   خانم تجري  شناختی
  گرگان

دانشجو قادربه اموزش در مورد بیماري سرطان، درمان و مراقبت هاي   12-8  8  5/2/96
  پرستاري و نظارت بر نحوه شیمی درمانی باشد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

طالقانی   خانم تجري  شناختی
  گرگان

دانشجوقادربه  اموزش و مراقبت از کودك مبتال به اختالل کلیه و مجاري   12-8  9  12/2/96
  براساس اصول مراقبت هاي خانواده محور وفرایندپرستاري باشدادراري 

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

طالقانی   خانم تجري  شناختی
  گرگان

  
  تکالیف

  . نماید انتخاب را مدرسه سن کودك سه -1
  و رشد طبیعی خط مدرسه سن کودك آیا که نماید مشخص و دهد قرار بررسی مورد را مدرسه سن کودکان-2

  .است داشته تکامل و رشد روند بر تاثیري چه بیماري است؟ نموده طی را تکامل
  فرایند مراحل طبق و خانواده بررسی فرم براساس را دار مشکل شرایط در مدرسه سن کودك داراي خانواده سه- 3

  نماید ارائه کتبی گزارش و کرده حمایت و مراقبت ، راهنمایی ، ارزیابی مربوطه استاد نظر تحت پرستاري
  .گردد توانمند بوك لوگ در نیاز مورد هاي مهارت در و دهد انجام را نیاز مورد پرستاري هاي مراقبت-4
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  بگیرد نظر در اهداف به دستیابی تا نیز را منزل در یا و تلفنی طور به مددجو گیري پی-5
  کودکان سن مدرسه برگزار نماینددانشجویان دو کارگاه با موضوع دیابت و اختالالت تغذیه اي براي  -6
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