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 توانمندسازي دانشجوبراي شناخت اصول و مفاهیم سالمت تا بیماري کودکان در مراحل نوپایی و خردسالی با برقراري ارتباط و حمایت مناسب وهدف کلی: ا
فراهم اوردن موقعیت هاي مناسب با توجه به نقش پرستار کودکان در مراقبت از کودك و نوپا و به موقع خانواده جهت شناسایی کودکان داراي مشکل و 

  .خردسال از پذیرش تا ترخیص می باشد.

روش   اهداف رفتاري  ساعت  جلسه  تاریخ
  تدریس

  حیطه   ارزیابی

  راهنمایی کند.قسمت هاي مختلف بخش را نام برده و درصورت لزوم بیماران را   12:30-7:30  1  26/11/96
محل کلیه وسایل موردنیازبخش و وسایل معاینه رابداندوبطور صحیح از ان استفاده 

  نماید.آزمایشات روتین بخش کودکان را تفسیر ومعیارهاي طبیعی ان را ذکر نماید.
  آموزش هاي الزم براي گرفتن نمونه ادرارو نمونه خون را شرح دهد.

  ح دهد شراLPمراقیبت هاي پرستاري قبل وبعد

  شناختی  بالینی   پرسش پاسخ

  عالیم حیاتی بیماردرسنین مختلف راتحت کنترل قراردهد.  12:30-7:30  2  3/12/96
  روندرشدو تکامل(وزن،قد،دورسر..)کودکان را درسنین مختلف کنترل وثبت نماید.

  حداقل دو موردشرح حال از بیماران بستري در بخش را ارائه نماید.
  ریه،شکم،سیستم عصبی،پوست سوختگی و سروگردن راانجام دهدحداقل دوموردمعاینه 

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی

  صداهاي طبیعی وغیرطبیعی ریه رابداند و انهارا تشخیص دهد  12:30-7:30  3  10/12/96
  تکنیک هاي ارتباط باکودکان را در سنین مختلف را اجرا نماید

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

مراقبت هاي پرستاري در کودکان باتشخیص(تب،تشنج، گاستریت، عفونت ادراري،   12:30-7:30  4  17/12/96
  پنومونی،مننژیت و سندرم نفروتیک راشرح دهد

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

  نکات الزم در موردنحوه دست شستن و کنترل عفونت را بداند  12:30-7:30  5  24/1/97
  فرآیند پرستاري را شرح دهدحداقل دو مورد 

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

-شناختی

  عاطفی

  نکات الزم در مورد تغذیه کودك و آموزش با شیرمادر را شرح و اجرا نماید.  12:30-7:30  6  31/1/97
  حداقل دو موردرژیم غذایی مناسب براي سنین نوپایی و خردسالی را طراحی نماید

  دوران نوپایی و شیرخوارگی باشد قادر به معاینه انواع رفلکس هاي

سخنرانی و 
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

سخنرانی و   ضمن اشنایی باانواع محاسبه دوز دارو و سرم قادربه اجراي سرم تراپی و دارودادن باشد  12:30-7:30  7  7/2/97
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

سخنرانی و   قبل باشددانشجو قادر به تمرین مباحث بالینی جلسات   12:30-7:30  8  14/2/97
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

سخنرانی و   دانشجو قادر به تمرین مباحث بالینی جلسات قبل باشد  12:30-7:30  9  21/2/97
  بحث

پرسش 
  پاسخ

  شناختی

  ارزشیابی

  الگ بوگ
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