
1 

 

 

 كرمانشاه پزشكی علوم دانشگاه

 پرستاری سنقر وكلیایی دانشكده

 سالمت جامعه گروه

 كودک سالم یپرستار یكارآموزطرح دوره 

 كودكان یهایماریب یوپرستار

 واحد: عملی 

 1400-1399دوم  نیمسال

 

 

 

 

 

 

 

 كننده/ كنندگان:تدوین 

 طیبه اقبالی

 استاد:هر سهم

2 

 

 

 

 ل کوریکولوم مصوببا مراعات اصو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 پزشکی

 



2 

 

 

 ساختار دوره

 كودكان یهایماریب یپرستار وم كودک سال یپرستار یكارآموزنام درس : 

 ساعت( 51واحد )  1و  ساعت ( 51واحد ) 1به ترتیب : تعداد واحد 

 5ترم ارآموزی نوع واحد : ك

 نو كودكا بخش های نوزادان –مراكز نگهداری كودكان سالم )مهدهای كودک، مدارس(  دوره: بخش /حیطم

 به برنامه تنظیم شده ، باتوجه سال پنجممان ارائه : نیمز

 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

 : هدف كلی دوره                 

 مختلف  نیكان سنارتباط مناسب با كودک و خانواده . ارائه مراقبت به كود یدر دانشجو جهت برقرار یتوانائ جادیا 

 ا ب، مراقبت خانواده محور  یفكر خالق جهت كسب تجارب عملمختلف  مهارت ت یها تیمشكل در موقع یدارا

 بر آموزش به كودک خانواده  . دیتأك

 : اهداف ویژه به تفكیک هر بخش

 دوره قادر باشد :  انیدر پا دیدانشجو با

 ند.ك ییرا راهنما نیو مراجع مارانیمختلف بخش را نام برده و در صورت لزوم ب یقسمت ها 

 رسنل را بداند و در موارد لزوم به آنها مراجعه كند.پ فیت بخش و وظاامقرر 

 از آنها استفاده كند. حیدر بخش را بداند و به طور صح ازیمورد ن لیوسا هیمحل كل 
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 از آنها استفاده كند. حیرا در بخش بداند و به طور صح نهیمعا لیوسا هیمحل كل 

 ( آزمایشات روتینLFT  وCSF ،U/C ,U/A, Na ,K , BS , ESR  ،CBC بخش )نكودكا 

دهد  حیوضت ار راگرفتن نمونه ادر یزم براال یهاو آموزش آنرا ذكر كند یعیطب یارهایو مع ریتفس را

 آموزش دهد. ماریب یو در صورت لزوم برا

 یصیشخشات تیقبل و بعد از آزما یمراقبت ها( L.P ) و  دهد حیضتحت نظر خود تو ماریب یرا برا

 در صورت لزوم اجرا كند.

 ورط مختلف تحت نظر خود را به نینكودكان در س (تنفس، نبض، درجه حرارت) یاتیح ئمالع 

 و گزارش دهد. صیرا تشخ یعیطب ریكنترل و ثبت كند و موارد غ قیدق

  ییوپان ،یگرخواریمختلف ( ش نیكودكان در سن نهیوزن، قد، دور سر و دور س )روند رشد و تكامل، 

 ریارد غمو و كنترل و ثبت كند قینظر خود را به طور دقتحت   یسن مدرسه و نوجوان ،یخردسال

 و گزارش دهد. صیرا تشخ یعیطب

 نجاما انیشجودان هیو بق یضور مربخود در ح ماریكامل از ب خچهیحداقل دو مورد شرح حال و تار 

 دهد.

 روش  هب بخش عیمختلف شا یهایماریاز ب ( نهیومعا خچهیشرح حال، تار)حداقل شش مورد گزارش

 و درمان آن ارائه دهد. یماریهمراه با روند ب حیصح

 ماریب از ست، گوش و اندامهاسر و گردن، پو ،یصبستم عی، شكم ، س هیر نهیحداقل دو مورد معا 

 انجام دهد. انیدانشجو هیو بق یخود در حضور مرب

 دهد. صیرا بداند و آنها را در صورت لزوم تشخ هیر یعیطب ریو غ یعیطب یصداها 

 كند اجرانل را بداند ومختلف كودكان و پرس ینس یها ارتباط با مراقبت كننده و گروه یها کیتكن. 
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 مدرسه سن ،یخرد سال ،یینوپا ،یرخوارگیش)مختلف كودكان  یسن یها روند ر شد و تكامل گروه 

 بداند. را (یو اجتماع یروان ،یعاطف ،یجسم) در ابعاد مختلف (یو نوجوان

 در م سن ،یلخرد سا ،یینوپا ،یرخوارگیش) یسن یها تكامل در گروهشد و ر یابیحداقل دو مورد ارز

 مشخص كودک تالت و مشكالالانجام دهد و اخت یبا ابزار منا سب آن گروه سن (یسه و نوجوان

 .دیینما

 تیتشنج ، تب ، گاستروآنتر )در بخش عیشا مارانیمراقبت از بUTI,URI , م،آس ،یپنومون 

 را بداند. (کیسندرم نفروتو  یسندرم كاوازاك ت،یمننژ

 تیتروآنترتشنج ، تب ، گاس)در بخش عیشا مارانیمراقبت از ب UTI,URI , ت،یژ،مننیپنومون 

 اجرا كند. یپرستار ندیرا براساس فرا (کیو سندرم نفروت یسندرم كاوازاك

 یبرا سرژاناو یداروها هیو بق نی، هپار نیو دوبوتام نیدوپام ن،یریتروگلسیرم نتعداد قطرات س 

 محاسبه و كنترل كند. (كروستیپمپ و م قیاز طر )حیكودكان را به روش صح

  یفرد شت، بهدا طیت محبهداش )كند  تیاز عفونت را بداند و رعا یریگشیزم در مورد پالنكات، 

 دست شستن، دفع مواد زائد (

  كند . تیرا بداند و رعا ماریب یمنیزم در مورد االنكات 

 تیلكترولا انزیرم در كودكان در حالت اورژانس و نگهدارنده بداند و موع سمحاسبه سرم ، ن زانیم 

 كند. حاسبهم و بداند (ن و ....الوا یاك یلیم ،یس یس )مختلف یكودک با واحدها ازیمورد ن یها

 و  تكروسیم ست و ضیبه قطرات، تعومحاس )كند. تیرا بداند و رعا ماریب یرم درمانس یول علماص

 (و .... وكتیآنژ

 .انواع سرم ها و كاربرد آنها را بداند 
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 بداند. ماریبرا در  یرا بداند و نحوه كنترل و درمان مناسب با درجه كم آب یئم انواع كم آبالع 

 ،هیتغذ تالالختمادر، ا ریبا ش هیتغذ )آموزش دهد. ماریرا بداند و به ب هیزم در مورد تغذالنكات 

 (.... ،یآنم

 سن ،یخرد سال ،یینوپا ،یرخوارگیش )مختلف كودكان  یسن یه هاگرو یسب برامنا ییغذا میرژ 

 بداند. (یمدرسه و نوجوان

 ییا،نوپیرخوارگیش)مختلف كودكان  ینس یگروه ها یب برامناس ییغذا میحداقل دو مورد رژ، 

 .زش دهدآمو و یكودک طراح یو سن یماریب طیبا توجه به شرا ( یسن مدرسه و نوجوان ،یخردسال

  نجاما انیشجودان ریو سا یضور مربدر ح یرخوارگیدوره ش یرفلكس ها یسورد بررم کیحداقل 

 دهد.

 مالحظات خیر بلی عنوان روز

 اول

 

 

 

 

 

 

 یبخش، معرف نیآنها، مقررات روت فیپرسنل و وظا یمعرف 

 مورد استفاده لیمختلف بخش، اتاق كار و وسا یقسمت ها

 یابیش، ارزبخ جیحات راال، اصط یبستر مارانیب پرونده حیتوض 

  یابیطرح درس و فرم ارزش حیتوض ان،یسطح دانش دانشجو

 م ورس زانیبه مها و كاربرد آنها، نحوه محاس رمس انواع حیتوض 

جهت  یوعات بحث گروهموض نییها، تع تیقطرات آن و الكترول

 روز بعد یبرا جودانش مطالعه

 و  (تنسش تنحوه دس ،یعفون یزباله ها )كنترل عفونت  حیتوض

   



6 

 

 آن ریكودک و تفس یبرا یاتیح ئمالو نحوه كنترل ع ماریب یمنیا اول

 یدر گروهها ماریب 5حداقل  نییارتباط، تع یها کیتكن حیتوض  دوم

 انجام جو وهر دانش یبرا یاتیئم حالمختلف جهت كنترل ع ینس

 یو مرب انیجودانش طو نقد توس یاتیئم حالكنترل ع

 رحمورد ش کی، انجام  خچهیو تار یریرح حال گنحوه ش آموزش 

 طسشجو و نقد تودان طسشكم تو نهیو معا یریگ حال

 یو مرب انیشجودان

 ه ب نایشجودان طستو نوفنیستامبه تب، االمبت مارانیمراقبت از ب

 یصورت بحث گروه

  مبتال به تب  ماریب یبرا یمورد مراقبت پر ستار کیانجام

 نایشجودان طسشجو و نقد تودان طستو یپر ستار ندیفرآساس برا

 یو مرب

 شیآزما ریس، تف ان،یشجوبا دان ماریب کیپرونده  یسبرر CBC 

 مارانیچند مورد از آن از پرونده ب یبررسو انیشجودانط ستو

   

ف جهت كنترل مختل یسن یها در گروه ماریب 2حداقل  نییتع  سوم

 قدن و یاتیئم حالهر دانشجو و انجام كنترل ع یبرا یاتیئم حالع

 یو مرب انیجودانش طتوس

 جو و انجام هر دانش یجهت مراقبت برا ماریب 2حداقل  نییتع

 یستارمورد مراقبت پر کی و انجام ماریب یزم براال یمراقبت ها
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 طستو یپر ستار ندیساس فرآا بر یبه پنومون المبت ماریب یبرا

 یمربو انیشجودان طسشجو و نقد تودان

 انجام  ،یدانشجو در حضور مرب کی طتوس مارانیب هیسمع ر

 و انیدانشجو ریسا طتوس یپنومون ماریب یبرا یمراقبت پرستار

 انیشجودان ریو سا یبه مرب پوردیارئه ر

 یرخوارگیكودک سن ش یابیو ارز یریگ آموزش نحوه شرح حال 

 یریگ رح حالمورد ش کی انجام ه،یر نهیو معا

 یمادر و آموزش ها ریش دیو فوا یرخوارگیدر ش ییغذا میرژ 

 و رفلكس هیر نهیو معا یرخوارگیش نكودک س یابیمربوطه، ارز

كودک  کی یو انجام قد و وزن و دور سر برا یرخوارگیش یها

 یو مرب انیشجودان طستو دانشجو و نقد طتوس رخواریش

 شجو و دان طستو رخواریودک شك یسمورد ابزار برر کی لیتكم

 یو كتب یگروه بحثدر یارائه گزارش به صورت شفاه

 دانشجو و ارائه  طتوس یرخوارگیدوره ش یانجام رفلكس ها

 یگزارش در بحث گروه

مختلف جهت كنترل  یسن یدر گروهها ماریب 2حداقل  نییتع  چهارم

 قدن و یتایهر دانشجو و انجام كنترل عالئم ح یبرا یاتیئم حالع

 یو مرب انیشجودان طستو

 در كودک نوپا و  ییغذا می، رژ یریآموزش نحوه شرح حال گ
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و  ییسن نوپا كودک یابیارز ،یدر عفونت ادرار ییغذا میرژ

 شكم نهیمعا

  و  ییكودک سن نوپا یابیو ارز یریمورد شرح حال گ کیانجام

 نوپاكودک  کی یدور سر برا و شكم و انجام قد و وزن نهیمعا

 یو مرب انیدانشجو طدانشجو و نقد توس طتوس

 ه شجو و ارائدانط كودک نوپا توس یمورد ابزار بررس کی لیتكم

 یو كتب یدر بحث گروه یگزارش به صورت شفاه

  به عفونت المبت ماریب یبرا یستارمورد مراقبت پر کیانجام 

 طدانشجو و نقد توس طتوس یند پرستاریبراساس فرآ یادرار

 یو مرب انیدانشجو

 شیآزما ریتفس C/U,A/U طتوس ادرار یریو نحوه نمونه گ 

 چند مورد از آن یو بررس انیدانشجو

كودک سن خردسال و  یابیو ارز یریآموزش نحوه شرح حال گ  پنجم

 یعصب ستمیس نهیمعا

  در كودک خرد  ییغذا می، رژ یریمورد شرح حال گ کیانجام

 تیدر گا ستروانتر ییغذا میسال و رژ

 و انجام قد یصبستم عیس نهیكودک سن خرد سال و معا یابیارز 

ط دانشجو و نقد توس طكودک خردسال توس کی یبرا وزن و

 یو مرب انیدانشجو
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 شجو و دان طستو كودک خردسال یمورد ابزار بررس کی لیتكم

 یو كتب یدر بحث گروه یارائه گزارش به صورت شفاه

  به المبت ماریب یبرا یستارمورد مراقبت پر کیانجام 

دانشجو و نقد  طتوس یپرستار ندیبراساس فرآ تیگاستروانتر

 یو مرب انیتوس دانشجو

 شیآزما ریتفس S/E چند مورد از  یبررس و انیدانشجو طتوس

 مارانیپرونده ب

سه و كودک سن مدر یابیو ارز یریآموزش نحوه شرح حال گ  ششم

 ، سر و گردنشم و گوش چ نهیمعا

 در كودک سن  ییغذا می، رژ یریگ مورد شرح حال کیم انجا

 در تشنج ییغذا میمدرسه و رژ

 و  گردنچشم و گوش ، سر و نهیكودک سن مدرسه و معا یابیارز

دانشجو و نقد  طكودک مدرسه توس کی یانجام قد و وزن برا

 یو مرب انیدانشجو طتوس

 دانشجو و  طمدرسه توس كودک یمورد ابزار بررس کی لیتكم

 یو كتب یدر بحث گروه یرائه گزارش به صورت شفاها

  به تشنج  المبت ماریب یبرا یمورد مراقبت پرستار کیانجام

 انیدانشجو طدانشجو و نقد توس طتوس یپرستار ندیبراساس فرآ

 یو مرب
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 تپوس نهینوجوان و معا یابیو ارز یریرح حال گآموزش نحوه ش  هفتم

 و اندامها

  و  نوجواندر ییغذا می، رژ یریح حال گرمورد ش کیانجام

 یرابزن پوست و اندامها و انجام قد و و نهینوجوان و معا یابیارز

  یمرب و انیدانشجو طدانشجو و نقد توس طنوجوان توس کی

 دانشجو و ارائه  طنوجوان توس یمورد ابزار بررس کی لیتكم

 یو كتب یدر بحث گروه یگزارش به صورت شفاه

  تیبه مننژ المبت ماریب یبرا یاقبت پرستارمر مورد کیانجام 

 انیدانشجو طدانشجو و نقد توس طتوس یپرستار ندیبراساس فرآ

 یو مرب

 ریتفس CSF یو نحوه انجام و مراقبت ها L.P طتوس 

 چند مورد از آن یو بررس انیدانشجو

   

 نیدوپام ن،یریتروگلسیآموزش نحوه محاسبه تعداد قطرات سرم ن  هشتم

 به ارن كودكا یاورژانس برا یداروها هیو بق نیهپار ، نیو دوبوتام

 (ست كرویپمپ و م قیاز طر)حیروش صح

  م به سندر المبت ماریب یبرا یمورد مراقبت پر ستار کیانجام

ط جو و نقد توسدانش طتوس یتارپرس ندیفرآ ساسا بر یكاوازاك

 یو مرب انیجودانش

 طتوس ماریب یبراهمراه با آموزش  ییانجام مراقبت دارو 
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 انیدانشجو طگزارش توس کیانجام  ان،یدانشجو

با توجه به سن كودک و  یمورد مراقبت پرستار کیانجام   نهم

هر دانشجو در  طتوس یپرستار ندیكودک براساس فرآ یماریب

 انیدانشجو ریو سا یمربحضور

 خش از ب انیمطالب آموزش داده شده، امتحان پا یجمع بند

 مطالب گفته شده یتمام

   

 

 : مقرراتو  قوانین

 دانشجو در زمان مقرر در گروه حضور داشته باشد . 

 خاموش بودن تلفن همراه درزمان كارورزی الزامی است . 

 رعایت پوشش فرم برای آقایان و خانم ها الزامی است. 

 لدو شی ستفاده از ماسکرعایت تمامی پروتكل های بهداشتی از جمله پوشیدن دستكش و گان ، ا 

ف، بازخورد درک مطالب )پرسش و پاسخ ، شركت در بحث های گروهی، انجام به موقع تكالی 

 موفقیت در آزمون عملی پایاندوره(

 شد. در صورت لزوم برخی از مطالب به صورت گروهی یا فردی توسط دانشجویان ارایه خواهد 

 اهد شد .در صورت غیبت برابر با مقررات آموزشی رفتار خو 
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 : یابیارزش

خواهد  لیرد ذو بر اساس موا یكارآموز یفوق بصورت مشاهده در ط ژهیدانشجو بر اساس اهداف و یابیارزش

 بود.

 نمره  65    با توجه با مهارت های تخصصی مرتبطسنجه ها تكمیل . 1

 نمره 15                 یو اخالق یشئونات اسالم تی. حضور منظم و رعا2

 نمره 15      یدوره كارآموز انیپا ین عمل. امتحا3

 نمره 5                                                  یگروه یها تیكنفرانس ها و فعال. 4

 : منابع آموزشی
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