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 هدف کلی: 

دانشجو قادر باشد به نيازها، اصول و مفاهيم مرتبط با سالمت تا بيماری در دوره نوجوانی شناخت پيدا کند و با برقراری ارتباط ، 
نوجوانان دارای مشکل، آنان را راهنمايی، هدايت و حمايت کند و با آموزش و حمايت مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسايی 

فراهم آوردن موقعيتهای مناسب با توجه بع نقش پرستار در امر پيشگيری سه سطح بعنوان يک فرد مطلع و فعال و فعال از نوجوان 
دستيابی به حداکثر سطح نوجوان و خانواده  روانی و اجتماعی و بعد از آن به منظور -و خانواده از پذيرش تا ترخيص در ابعاد جسمی

 فعاليت نمايد.

در پايان دوره انتظار ميرود دانشجويان براساس اهداف و مبانی نظری اين درس و هماهنگی اساتيد درس  شرح مختصر:
 فعاليت های زير را در بخش ها و مراکز مربوطه انجام دهند و تجربه الزم را کسب کرده باشند. 

 
  



 ی  درس پرستاری در سنين  نوجوانیصفات اختصاص
امضا ء و   سطح مهارت موارد صفات اختصاصی رديف

تاييد 
استاد 

 مربوطه       

ضعيف و 

نيازمند 

 کمک

متوسط  

و قابل 

 قبول

باال و رضايت 

 بخش

دو نوجوان را از نظر رشد و تکامل با استفاده از ابزارهای   .1
 ويژه و معتبر معاينه نمايد. 

     

نوجوان را از نظر نشانه ها و تغييرات جسمی دوره  دو  .2

 بلوغ پايش و در صورت لزوم مراقبت نمايد.

     

دو نوجوان را از نظر نشانه ها و تغييرات شناختی دوره   .3

 بلوغ پايش و در صورت لزوم مراقبت نمايد.

     

دو نوجوان را از نظر نشانه ها و تغييرات روانی   .4

 در صورت لزوم مراقبت نمايد.اجتماعی بلوغ پايش و 

     

نوجوان را از نظر رفتارهای پرخطر )جنسی ، سيگار و   .5
مواد و الکل، اختالالت تغذيه، گروه گرايی انحرافی، 
فعاليت فيزيکی مناسب و رفتارهای ضد اجتماعی( 

 پايش و مراقبت نمايد. 

     

بر اساس تشخيص های ناندا پنج  نوجوان با عوامل   .6

متفاوت در دوره نوجوانی )بيماری های منتقله از خطر 

راه تماس، حوادث و سوانح، پرخوری يا کم خوری 

مفرط، سيگار و مواد، فعاليت فيزيکی نامناسب( را 

 مراقبت کند.

     

آموزشهای الزم در مورد رشد و تکامل نوجوان را به    .7

 نوجوان ارائه نمايد..

     

نوجوانی )بيماری های به دو نوجوان عوامل خطر   .8

منتقله از راه تماس، حوادث و سوانح، پرخوری يا کم 

خوری مفرط، سيگار و مواد، فعاليت فيزيکی نامناسب( 

 را آموزش دهد.

     

به پيشنهادات مضر را به  نه گفتنمهارت قاطعيت و   .9

 يک نوجوان/گروه نوجوانان آموزش دهد.

     

نوجوان/گروه نوجوانان مهارت خودشناسی را به يک   .10

 آموزش دهد.

     

مهارت ارتباط و تأثير دوست را به يک گروه جوانان   .11
 آموزش دهد. 

     

مهارت حل مسأله، استفاده از مهارت های سازگاری و   .12
 تصميم گيری را به يک گروه نوجوان آموزش دهد.

     



مهارت کنترل خشم و مديريت استرس را به يک نوجوان   .13
 گروه نوجوانان آموزش دهد. 

     

مهارت های معنوی )بخشش و گذشت،  مدارا، توکل،   .14

ايين ها و مناسک مذهبی( را  به يک نوجوان/گروه 

 نوجوانان آموزش دهد.

     

به دو خانواده در مورداصول و شيوه های  ارتباط با   .15

 دهد. نوجوان آموزش

     

به دو خانواده ی دارای فرزند نوجوان عوامل خطر   .16

نوجوانی )بيماری های منتقله از راه تماس، حوادث و 

سوانح، پرخوری يا کم خوری مفرط، سيگار و مواد، 

فعاليت فيزيکی نامناسب( را  با رويکرد پيشگيرانه 

 آموزش دهد.

     

از يک نوجوان با بيماری خونی مرتبط با نوجوانی   .17
 مراقبت پرستاری خانواده محور بعمل آورد. 

     

از يک نوجوان مبتال به اختالل عدم کفايت سيستم   .18
 ايمنی طبق مراقبت پرستاری خانواده محور بعمل آورد. 

     

از نوجوان مبتال به مشکالت پوستی مرتبط به نوجوانی   .19
 مراقبت پرستاری خانواده محور بعمل آورد. 

     

از نوجوان بعد از جراحی قلب مراقبت پرستاری خانواده   .20
 محور بعمل آورد. 

     

از نوجوان مبتال به بيماری مزمن مراقبت خانواده محور   .21
 بعمل آورد. 

     

گزارش کتبی از بازديد از مراکز هموفيلی، تاالسمی ،   .22
و مشاوره بيماری های رفتاری ارائه  DICديابت، پوست، 

 نمايد. 

     

 

 

 

 

 


