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عىًان درس :تيٕاسيٟا  ٚخشػساسي وٛدواٖ ()2
وًع ياحد٘ :ظشي
ردٌ داوشجًيی :واسؿٙاػي خشػساسي
پيشىياس :خشػساسي تٟذاؿر ٔادساٖ ٛ٘ٚصاداٖ(ٚ )1وٛدواٖ ( )1خشػساسي
سمان تشكيل كالس :ػ ٝؿٙث ٝػاػر  1زا  5تؼذاصظٟش طثك جذ َٚصٔاٖ تٙذي
مكان :كالس شمارٌ501
------------------------------------------------------------------------------------------ممدمٍٔ :ثاح ث ٔٛسد زذسيغ ؿأُ وّي ٝدسٚع ِيؼر ؿذ ٜدس ػش فلُ تيٕاسيٟاي وٛدواٖ  ٚخشػساسي ٔشتٛط ٝتٛد ٜو ٝتا
زٛج ٝتٔ ٝيضاٖ ؿيٛع  ٚػٛاسم آٟ٘ا جٟر افضايؾ دا٘ؾ دا٘ـجٛياٖ خشػساسي  ٚتا دس ٘ظش ٌشفسٗ ٘مؾ آٟ٘ا دس آٔٛصؽ تٝ
خا٘ٛاد ٚ ٜخيـٍيشي دسػ ٝػطح زذٚيٗ ؿذ ٜاػر
رفتار يريدی  :الصْ اػر دا٘ـج ٛدسٚع خشػساسي تٟذاؿر ٔادساٖ ٛ٘ٚصاداٖ ٚتيٕاسيٞا ٚخشػساسي وٛدواٖ( )1سا ٌزسا٘ذٜ
تاؿذٚ .دس ٔٛسد ػش فلُ دسٚع لثُ اص ؿشٚع والع ٔطاِؼ ٝداؿس ٝتاؿٙذ.
َدف كلی :آؿٙا ٕ٘ٛدٖ دا٘ـجٛياٖ تا تيٕاسيٟاي ؿايغ دٚساٖ وٛدوي تٙٔ ٝظٛس آٔادٌي جٟر اسائ ٝخذٔاذ خشػساسي تٝ
وٛدواٖ تيٕاس  ٚخا٘ٛاد ٜآٟ٘ا ٔي تاؿذ.
اَداف رفتاری  :دس خاياٖ دٚس ٜدا٘ـجٛياٖ تايذتسٛا٘ٙذ:
 .1زٙيذٌي تؼسشي ؿذٖ  ٚػىغ اِؼُٕ وٛدن  ٚخا٘ٛاد ٜوٛدن تؼسشي سا طثك سفش٘غ زٛكيف ٕ٘ٛد٘ٚ ٜىاذ الصْ
سال تحصيلی:
تعداد ياحدٚ 3 :احذ
مدرس :حاجي حيذسي

ساتٚ ٝاِذيٗ آٔٛصؽ دٙٞذ.
ٔ .2شالثر خشػساسي اص وٛدن تؼسشي ،آٔادٌي لثُ اص تؼسشي زا خزيشؽ ،زشخيق ٔ ٚشالثر دس ٔٙضَ سا ٔطاتك ٔشجغ
زٛضيح داد٘ٚ ٜياصٞاي آٔٛصؿي ٚاِذيٗ سا فٟشػر وٙذ.
 .3تشسػي ٔ ٚشالثر اص دسد سا ٔطاتك ٔشجغ ؿشح داد ٚ ٜتٚ ٝاِذيٗ آٔٛصؽ دٙٞذ.
 .4آٔاد ٜوشدٖ وٛدن جٟر الذأاذ زـخيلي  ٚدسٔا٘ي ٔسٙاػة تا زىأُ سا ٔطاتك تا وسة ٔشجغ زٛضيح دٙٞذ.
ٔ .5ذاخالذ ٔشتٛط ت ٝايٕٙي وٛدن دس ٔماتُ غفّر  ٚخطشاذ ٔحيطي دس ػٙيٗ ٔخسّف سا تياٖ وٙٙذ.
 .6سٚؽٞاي ٔخسّف زغزيٌ( ٝاٚاطٌ ،اػسشٚػسٔٛي  ٚ )… ٚسٚؽٞاي ٔشتٛط ت ٝدفغ سٚدٜاي سا ٔطاتك وسة ٔشجغ
ؿشح دٙٞذ.
 .7جٙثٞٝايي اص تيٕاسي ٔضٔٗ يا ٔؼِّٛير وٛدن سا تا زأويذ تش جٙثٞ ٝاي خيـٍيشي  ٚزٛا٘ثخـي ٔ ٚشالثر اص وٛدواٖ،
اسزماي سؿذ  ٚزىأُ طثيؼي  ٚوٕه ت ٝا٘طثاق وٛدن ٔثسال ت ٝتيٕاسي ٔضٔٗ  ٚيا ٔؼِّٛير سا ٔطاتك وسة ٔشجغ
ؿشح دٙٞذ  ٚالذأاذ خشػساسي ٔشتٛط ت ٝتشسػي زٛا٘ايي ػاصٌاسي خا٘ٛاد ،ٜلثٛٔ َٛلؼير وٛدن  ٚػيؼسٓٞاي
حٕايسي سا تياٖ وٙٙذ.
ٔ .8ف اٞيٓ وّي اخسالالذ ؿٙاخسي  ٚحؼئ ٚ ،شالثر خشػساسي وٛدواٖ ٔثسال ت ٝػمةٔا٘ذٌي رٙٞي٘ ،اتيٙايي ٚ
٘اؿٛٙايي سا ٔطاتك سفش٘غ زٛكيف ٕ٘ايٙذ.

ٔ .9شالثر خشػساسي دس اخسالالذ آب  ٚاِىسشِٚير ،اػٟاَ  ٚاػسفشاؽ سا زٛضيح دٙٞذ.
 .10اخسالالذ ؿايغ دػسٍا ٜادساسي وٛدواٖ ٔ ٚشالثر خشػساسي آٖ سا ٔطاتك ٔشجغ زٛضيح دٙٞذ.
 .11تيٕاسيٞاي زٙفؼي ؿايغ وٛدواٖ ٔ ٚشالثر خشػساسي آٖ سا ٔطاتك وسة ٔشجغ ؿشح دٙٞذ.
 .12فٛسير ٞاي وٛدواٖ تٛيظ ٜآػديشاػي ٖٛجؼٓ خاسجي  ٚاحياي لّثي سيٛي ٚ ،الذأاذ ٔشتٛط ت ٝآٖ سا زٛضيح
دٙٞذ.
 .13اخسالالذ ؿايغ ػيؼسٓ ٌٛاسؿي وٛدواٖ ٔ ٚشالثر خشػساسي آٖ سا تياٖ وٙٙذ.
 .14تيٕاسيٞاي لّثي -ػشٚلي ؿايغ دس وٛدواٖ  ٚتيٕاسيٞاي ٔادسصادي لّة سا ٕٞشا ٜتا ٔشالثرٞاي خشػساسي آٖ ؿشح
دٙٞذ.
 .15اخسالالذ ؿايغ خ ٖٛوٛدواٖ ٔ ٚشالثر خشػساسي آٖ سا زٛضيح دٙٞذ.
ٔ .16شالثر خشػساسي دس تشخي اص اخسالالذ ػيؼسٓ ػلثي وٛدواٖ ؿأُ زـٙج  ٚفّج ٔغضي سا تياٖ وٙٙذ.
 .17ػىغ اِؼُٕ وٛدن  ٚخـا٘ٛاد ٠وٛدن ٔـشف تٔ ٝشئ ٚ ،شالثرٞاي خا٘ٛاد ٚ ٜوٛدن دس حاَ احسضاس سا ٔطاتك
ٔشجغ زٛضيح دٙٞذ.
ريش تدريس ي يسائل مًردوياس :ػخٙشا٘ي ،خشػؾ  ٚخاػخ  ٚتاسؽ افىاس ٕٞشا ٜتا تحث ٌشٞٚي تا زٛج ٝتٛٔ ٝضٛع ٚ
كالحذيذ اػساد دسع ،تا اػسفاد ٜاص ٚػايُ ػٕؼي تلشي (اٚسٞذ ،اػاليذ)... ،
ريش ارسشيابیٕ٘ :ش ٜدا٘ـج ٛؿأُ ٔٛاسد صيش خٛاٞذ تٛد:
 -1حضٛس تٛٔ ٝلغ  ٚؿشور فؼاَ دس والع دسع (حضٛس ،تحث ٌشٞٚي ،تاسؽ افىاس ،خاػخ ت ٝػؤاالذ  ٚآٔادٌي تشاي
يادٌيشي) ٕ٘ 1شٜ
 -2أسحاٖ خاياٖ زشْ ٕ٘ 20 :شٜ
سياستَای درس:
فؼاِير ٞاي دا٘ـج ٛدس والع ؿأُ ؿشور فؼاَ دس تحث ٌشٞٚي ،تاسؽ افىاس ،خاػخ ت ٝػؤاالذ  ٚآٔادٌي تشاي يادٌيشي
ٔي تاؿذ .دسكٛسزي و ٝدا٘ـج ٛتخـي اص يه ٔثحث دسػي يا ٔطّة جذيذ ٔشيٛط ت ٝآٖ(زشجيحاً آٔٛصؽ ت ٝتيٕاس يا
ٔشالثرٞاي خشػساسي) سا ا٘سخاب  ٚتا ٔطاِؼٙٔ ٝاتغ ٕٞ ٚاٍٙٞي اػساد ٔشتٛط ت ٝآٖ ٔثحث دس والع اسائٕ٘ ٝايذ ،حذاوثش يه
ٕ٘ش ٜخٛاٞذ ٌشفر و ٝتا ٕ٘شٟ٘ ٠ايي دا٘ـج ٛجٕغ ٔيؿٛد.
 دس كٛسزي و ٝغيثر دا٘ـج ٛدسوالع تيؾ اص  4/17ػاػر جّؼاذ(ٔؼادَ  8ػاػر) ؿٛد دسع ٔشتٛط ٝحزف يا غيثرٔحؼٛب خٛاٞذ ؿذ .چىاوچٍ كمتز اس مًاردفًق بًد
 وحًٌ بزخًردبا غيبت غيز مًجٍ داوشجً طبك لًاويه داوشكدٌزاسيخ أسحاٖ خاياٖ زشْ :طثك تش٘أ ٝآٔٛصؽ دا٘ـىذ .ٜاػسشام ت ٝاسصؿياتي زا  3سٚص خغ اص ٘لة ٕ٘شاذ دس تٛسد ٌشٜٚ
وٛدواٖ لاتُ تشسػي خٛاٞذ تٛد.
مىابع ي مآخذ:
1- Wong . nursing care of infants and children. St louis. mosby 2011.
2- James, S.R. ,Ashwill, J.W., Droske.S.G. Nursing care of children. 2006.
3- Schulte, E.B.price .D.L.,Gwin.J.F. Thompson’s pediatric Nursing. Philadelphia: W.B.
Saunders 2005 .
4- Towel and Adams, Maternal- Child Nursing Care. New Jersey: Prentice Hall, 2008.
5- Bowden and Greenberg, Pediatric Nursing Procedures. Philadelphia: Lippincott, 2008.

6- Behrman, Richard E; Kliegman Robert M; Jenson, Hal B. Nelson text book of
pediatrics. 18th edition, Philadelphia: Saunders co : 2011.
 ،ًُ٘ٚ -6دسػٙأ ٝخشػساسي وٛدواٖ .زشجٕ ٝؿٛلي ْ ٚ .ػٙجشي ْ ،صيش ٘ظش ػ٘ٛيا آسصٔٚا٘يا٘غ .زٟشاٖ٘ ،ـش جأؼٍ٘ٝش،
ٙٔ(.1388 ٚ 1387ثغ اكّي)
 ،ًُ٘ٚ -7دسػٙأ ٝخشػساسي وٛدواٖ .زشجٕ ٝخٛساٖ ػأي .زٟشاٖ٘ ،ـش تـشي 1388 ،
 -8اػديشٛٔ ،سٌاٖ .طشح ٔشالثر دس وٛدواٖ .زشجٌّٕ ٝچيٗ ،ػثذ يضداٖ ،طالوٛب .دا٘ـىذ ٜخشػساسي ٔٚأايي دا٘ـٍا ٜػّْٛ
خضؿىي اكفٟاٖ1380:
پايگاَُای ايىتزوتی لابل استفادٌ بزای درس:
http://www.iranmedex.com ,
http://www.kidsource.com
http://www.unicef.org
http://www.medi-smart.com/peds.htm
http://www.discovernursing.com/jnj-specialtyID_126-dsc-specialty_detail.aspx
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زاسيخ  ٚػاػر
ػ ٝؿٙثٝ

1

/11/14
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ػاػر 3 -1تؼذ اص

سال تحصيلی٘ :يٕؼاَ د94-93ْٚ
مكان كالس :كالس شمارٌ ----

ٔٛضٛع

اسائ ٝطشح دسع

وًسادان

ظٟش

ٔشٚسي تش إٞير ٔشالثر خشػساسي اص ٘ٛصااٖ خش خطش ٔ ،شالثر اص

ػ ٝؿٙثٝ

٘ٛصاداٖ تا آ٘ٔٛاِي ٞا  ٚآٔٛصؽ ت ٝخا٘ٛاد ٜدس ٔٛاسد آ٘ؼفاِٛػُ ،

/11/14

ػاػر  5- 3تؼذ اص

ٞيذسٚػفاِي ٔ ،يىشٚػفاِي  ،اػدايٙا تيفيذا ٔيٍّٛٙٙٔ ٛػُ دس سفسٍي

93

ظٟش

ٔادسصادي ٞيح  ٚخا چٕالي ؿىاف ِة ٚواْ  ،آزشصي  ٚفيؼسٔ َٛشي
٘ ٚاي ٘ا ٙٞجاسي ٞاي آ٘ٛسوساَ  ،آٔفاِٛػُ ٞ ،ش٘ي ديافشآٌ ،
ٞيشٚػُ  ،وشيدسٛوذيؼٓ ٞ ،يدٛػدادياع ،اخيؼدادياع  ،اوؼسشٚفي
ٔثا٘ ٚ ٝد ٚجٙؼي

3

ػ ٝؿٙثٝ

ٔـىالذ ٔساتِٛيه ٘ٛصاداٖ ٞ :يدٛزيشٚئيذيؼٓ ٔادسصادي  ،فٙيُ

/11/21

ػاػر 3 -1تؼذ اص

وس ٖٛاٚسي ٌ ،االوسٛصٔي ٔـىالذ ٘ٛصاداٖ خش خطش  :ػدؼيغ ،

93

ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

4

/11/21

ػاػر  5- 3تؼذ اص

93

ظٟش

آ٘سشٚوِٛير ٘ىشٚصاٖ  ٚزـٙج ٞاي ٘ٛصادي

كًدكان
ٔشالثر خا٘ٛادٔ ٜحٛس اص وٛدن ٔثسال ت ٝتيٕاسي ٔضٔٗ ٔ ٚؼِّٛير
ؿأُٔ :شٚس  ٚزلٛيشي اص ٔشالثر وٛدن (ٔـىالذٔ ،شالثر زىأُ
وٛدن ٚخا٘ٛادٔ ،ٜشالثر دس ٔٙضَ) ،اسزماي سؿذ  ٚزىأُ طثيؼي ٚ
وٕه ت ٝا٘طثاق وٛدن .خا٘ٛاد ٜوٛدن ٘ ٚياصٞاي خاف ؿأُ:

ٔذسع

تشسػي زٛا٘ايي  ٚػاصٌاسي خا٘ٛاد ،ٜلثٛٔ َٛلؼير وٛدنٔ ،ذاخالذ
 ٚػيؼسٓ ٞاي حٕايسي.
ػ ٝؿٙثٝ
5

/11/28

ػاػر 3 -1تؼذ اص

ٔشالثر خشػساسي اص وٛدن تؼسشي :خيـٍيشي يا واٞؾ جذايي،

93

ظٟش

زٙيذٌي تؼسشي ؿذٖ  ٚػىغ اِؼُٕ وٛدن  ٚاضطشاب جذايي ،اص
دػر دادٖ وٙسشَ ،دسد  ٚكذٔ ٝجؼٕي ،اثشاذ تؼسشي ؿذٖ
(زٙيذٌي  ٚػىغ اِؼُٕ ٞاي خا٘ٛاد ٜوٛدن تؼسشي)
آٔادٌي لثُ اص تؼسشي زا خزيشؽ ،زشخيق ٔٚشالثر دس ٔٙضَ،
تشسػي ٔ ٚشالثر اص دسد.

ػ ٝؿٙثٝ
6

/11/28

ػاػر  5- 3تؼذ اص

93

ظٟش

/12/26

---------

آٔادٌي جٟر زـخيق  ٚسٚؿٟاي دسٔاٖ (آٔادٌي جؼٕي ،سٚا٘ي،
حٕاير تؼذ اص ا٘جاْ سٚؽ  ٚاػسفاد ٜاص تاصي دس ا٘جاْ سٚؽ).

-------------

93
ػ ٝؿٙثٝ

زىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي دػسٍا ٜػلثي وٛدن تا زأويذ تش اخسالف

ػاػر 3 -1تؼذ اص

آٖ دس وٛدواٖ تا تضسٌؼاالٖ ،اخسالالذ زـٙج دس وٛدواٖ ،زـٙج ٘اؿي

7

93/12/5

8

93/12/5

9

/12/12

ػاػر 3 -1تؼذ اص

93

ظٟش

ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

اص زة( CP ،فّج ٔغضي)

اخسالالذ ؿٙاخسي  ٚحؼئ :فاٞيٓ وّي اخسالالذ ؿٙاخسي ٔ ٚشالثر

ػاػر  5- 3تؼذ اص

خشػساسي ػٙذسْ دا ٚ ٖٚػمة ٔا٘ذٌي رٙٞي(٘ ،)MRاؿٛٙايي،

ظٟش

٘اتيٙايي تا زأويذ تش جٙثٞٝاي خيـٍيشي  ٚزٛا٘ثخـي ٔ ٚشالثر اص
وٛدواٖ

ػ ٝؿٙثٝ

10

اخسالالذ آب  ٚاِىسشِٚير تا زأويذ تش اخسالف آٖٞا دس وٛدواٖ تا
تضسٌؼاالٖ.
ٔشالثر خشػساسي دس اخسالالذ آب  ٚاِىسشِٚير ،اػٟاَ ،اػسفشاؽ.

ػ ٝؿٙثٝ

زىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي دػسٍا ٜادساسي وٛدن تا زأويذ تش

/12/12

ػاػر  5- 3تؼذ اص

اخسالف آٖ دس وٛدواٖ تا تضسٌؼاالٖ ،ػف٘ٛر ٞاي ادساسي ،سيفالوغ

93

ظٟش

11
/12/19

ٔثا٘ ٝت ٝحاِة ،زٛٔٛس ٚيّٕض ،ػٙذسْ ٘فشٚزيه.

ػ ٝؿٙثٝ

زىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي دػسٍاٌ ٜشدؽ خ ٖٛوٛدن  ٚاخسالف

ػاػر 3 -1تؼذ اص

آٖ دس وٛدواٖ تا تضسٌؼاالٖ ،تيٕاسيٟاي ٔادسصادي ػيا٘ٛزيه (ؿأُ

حاجي
حيذسي

93

ظٟش

زسشاِٛطي فاِ ٚ ٛجاتجايي ػشٚق تضسي).
تيٕاسيٟاي ٔادسصادي غيشػيا٘ٛزيه(ؿأُ وٛاسوساػي ٖٛآئٛسذ،

ػ ٝؿٙثٝ

تاصتٛدٖ ٔجشاي ؿشيا٘ي ،تاص تٛدٖ ديٛاس ٜد ٚدّٞيض ،تاص تٛدٖ ديٛاسٜ

/12/19

ػاػر  5- 3تؼذ اص

د ٚتطٗ ،زٍٙي آئٛسذ  ٚزٍٙي خِٕ٘ٛٛش)ٔ ،شالثر لثُ  ٚتؼذ اص ػُٕ

93

ظٟش

12

جشاحي لّة.

٘اسػايي احسما٘ي لّةٞ ،يدٛوؼٕي ،ػٙذسْ

واٚاصاوي.
ػ ٝؿٙثٝ

13
94/1/18

ػاػر 3 -1تؼذ اص
ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

14
94/1/18

ػاػر  5- 3تؼذ اص

زىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي دػسٍا ٜزٙفؼي وٛدن تا زأويذ تش اخسالف
آٖ دس وٛدواٖ تا تضسٌؼاالٖ ،ػٙذسْ وشٚج ،فيثشٚصوؼسيه خا٘ىشاع،
خ٘ٛٔٛٙي  ٚآػٓ.

ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

15
94/1/25

ػاػر 3 -1تؼذ اص
ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

16
94/1/25

احياي لّثي سيٛي
ٚ
جؼٓ خاسجي،

ػاػر  5- 3تؼذ اص
ظٟش

94/2/1
17

---------------

--------ػ ٝؿٙثٝ

94/2/8

ػاػر 3 -1تؼذ اص
ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

18
94/2/8

اخسالالذ خ :ٖٛزىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي تا زأويذ تش اخسالف
وٛدواٖ  ٚتضسٌؼاالٖ ،زاالػٕيٕٛٞ ،فيّي ِٛ ٚػٕيحاد ،وٓ خ٘ٛي
فمشآ.ٗٞ

ػاػر  5- 3تؼذ اص
ظٟش

19
94/2/15

ػ ٝؿٙثٝ

زىأُ تيِٛٛطيىي  ٚتشسػي دػسٍاٌٛ ٜاسؽ وٛدن تا زأويذ تش

ػاػر 3 -1تؼذ اص

اخسالف آٖ دس وٛدواٖ تا تضسٌؼاالٖٞ ،يشؿدش ،ً٘ٚسيفالوغ

ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ

20
94/2/15

ػاػر  5- 3تؼذ اص

ٌاػسشٚاصٚفاط ،ا٘ٛاطيٙاػي ،ٖٛزٍٙي خيّٛس ،ػّيان.
سٚؿٟاي ٔخسّف زغزيٌ( ٝاٚاط ٌ ،اػسشٚػسٔٛي  ) … ٚسٚؽ ٞاي
ٔشتٛط ت ٝدفغ سٚدٜاي

ظٟش
94/2/22

--------

------------------

ػ ٝؿٙثٝ

21
94/2/22

ػاػر 3 -1تؼذ اص
ظٟش

22

94/2/22

23

93/3/5

ػ ٝؿٙثٝ

ٔشٚسي تش ػىغ اِؼُٕ وٛدن ٔ ٚشالثر ٞاي خا٘ٛاد ٚ ٜوٛدن دس
حاَ احسضاس
ٔشالثر زؼىيٙي -وٛدن دس حاَ احسضاس – ٔفٔ ْٟٛشي

ػاػر  5- 3تؼذ اص
ظٟش
ػ ٝؿٙثٝ
ػاػر 3 -1تؼذ اص

 .ايٕٙي (وٙسشَ ػف٘ٛر ،ػٛأُ ٔحيطي ،اػثابتاصيٞأ ،حذٚدير
ٞاي ٔحيطي ،جاتجا وشدٖ ؿيشخٛاس  ٚوٛدنٔ ،حذٚدػاصٞا)

ظٟش
24

أسحاٖ خاياٖ زشْ

مىبع اصلی ،ًُ٘ٚ :دسػٙأ ٝخشػساسي وٛدواٖ .زشجٕٟٙٔ ٝاص ؿٛلي ٟٙٔ ٚاص ػٙجشي ،صيش ٘ظش ػ٘ٛيا آسصٔٚا٘يا٘غ .زٟشاٖ٘ ،ـش
جأؼٍ٘ٝش.1388 ٚ 1387 ،

