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محل کالس :محل تشكیل  ::كالس /

اساتيد
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دكتر سادات حسیني

شرح درس :آشنایي دانشجو با فرایند رشد وتكامل ونیازهاي كودك وخانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقاء
سالمت كودك وخانواده در چارچوب مراقبت خانواده محور و فرایند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانوني و اخالقي مراقبت از
كودك .
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اجزاي برنامه دوره:
هدف کلی :آشنایي دانشجو با فرایند رشد وتكامل ونیازهاي كودك وخانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقاء
سالمت كودك وخانواده در چارچوب مراقبت خانواده محور و فرایند پرستاري منطبق بر جنبه هاي قانوني و اخالقي مراقبت از
كودك .

اهداف جزيی:
 :در پایان این درس از دانشجو انتظار مي رود قادر باشد
 -1تحوالت بهداشتي (تاریخچه ،میزان مرگ ومیر ،میزان ابتال و برنامه هاي مراقبت بهداشتي) بر اساس مردم سالم /0/0
راشرح دهد .
 -/فلسفه مراقبت (مراقبت خانواده محور ،مراقبت غیرتروماتیک) ،نقش پرستار در مراقبت از كودكان ،تاثیر خانواده و اجتماع،
فرهنگ و مذهب را بر سالمت كودك شرح دهد .
 -3فرایند مراقبت از كودك وخانواده را بر اساس فرایند پرستاري وكار برد تفكر انتقادي توضیح دهد.
 -4مفاهیم رشد و تكامل را بیان نموده و تئوري هاي رشد و تكامل را شرح دهد .
 -5ابزار غربالگري رشد وتكامل كودك را بكار گیرد .
 -6بازي ونقش ان را در تكامل كودك شرح دهد .
-7رشد وتكامل كودك از شیرخوارگي تا نوجواني (تكامل بیولوژیكي ،اجتماعي ،رواني ،فیزیكي ،اخالقي و جنسي) را شرح دهد
 -8تطابق كودك را با فرایند رشد وتكامل طبیعي در دوره هاي مختلف توصیف كند .
 -9ارتقاي نهایي سالمت كودك را در دوره هاي مختلف بیان كند .

وسايل کمك آموزشی:
وایت برد  -ویدیو پروژكتور -اسالید ،فیلم هاي آموزشي

وظايف فراگير:
 غیبت بیش از حد مجاز درصورت موجه بودن موجب حذف درس و درصورت غیر موجه بودن نمره صفر به آن تعلققخواهد گرفت
 دانشجو موظف است راس ساعت مقرر دركالس حضور یابد. هردانشجو موظف است خود مسئول غیبتهایش درطول ترم باشد تا بیش از حد مجاز نگردد.شركت دانشجو دركلیه جلسات كالس الزامي است.

روشهاي آموزش -يادگيري:
نحوه ی تدریس در این درس سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بحث گروهی خواهد بود .از دانشجویان انتظار می رود با مطالعه ی قبلی در
کالس حاضر شده و دانش و تجارب خود را با همکالسی ها به اشتراک گذاشته و در بحث ها فعاالنه شرکت کنند .دانشجویان می بایست
بطور منظم در کالس حضور یافته و با انگیزه و پویایی مباحث را دنبال کنند.
سخنراني توسط استاد ،پرسش و پاسخ توسط استاد و دانشجو در مورد مطالب درسي،
2

•
•
•

استفاده از وسائل كمک آموزشي مناسب ،نمایش اسالید و فیلم .
یادگیري زمینه اي و مطالعه مستقل توسط دانشجو.
غیبت مجاز دانشجو  :حداكثر چهار جلسه در طول ترم .

واحد عملی تحت نظر اساتيد به شرح ذيل در جلسات مربوطه ارائه خواهد شد

•
•

•
•

آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودك متناسب با سطح شناختي كودك( نمایش عملي در كالس)
تلفیق سالمت و هنر=انجام فعالیتهاي آموزشي مناسب سن كودك از طریق ابداع و خالقیت دانشجو در فعالیتهاي
هنري :نقاشي ،قصه گوئي ،كتابخواني ،بازي رنگ ،تهیه كاردستي ،تئاتر ،فیلم(..... ،نمایش فیلم در كالس و بحث و
گفتگو در جلسات نوپایي همراه با درخواست انجام عملي در محیط خانه روي یک كودك سالم در دسترس مانند
اقوام و همسایگان)
آموزش رفتارهاي بهداشتي ،رفتارهاي صحیح به كودك و ترك رفتارهاي غلط (مهارت نه گفتن) در محیط خوشایند
( نمایش فیلم و بحث در كالس دوره نوجواني)
ان جام مشاوره با والدین در زمینه هاي مختلف رشد و تكامل كودك(آموزش رفتارصحیح با كودك )( در صورت
امكان در محیط محله دروازه غار در غیر اینصورت نمایش در كالس در جلسات اول و دوم)

امتحان کتبی پايان ترم :
بصورت تستی و تشريحی

شيوه ارزشيابی واحد نظري
حضور فعال و منظم دانشجو در کالس

%9

امتحان پايان ترم

%69

حضور و غياب

%9
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