هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ؽبّزٍز
ًیوغبل تحصیلی

فزم طزح زرط

… ……

ًبم زرط :ثیوبریْبی اطفبل

رؽتِ تحصیلی:

هقطع تحصیلی زاًؾجَیبى:

هحل ثزگشاری:

هسرط:

هیشاى ٍاحسٍ 6 :احس

پشؽکی

زکتزای عوَهی

زاًؾکسُ علَم پشؽکی

زکتز عَعي جعفزیبى

ّسف کلی زرط……… :آشنایی با بیماریهای

کودکان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هٌبثع اصلی زرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nelson Essential 7th……… :

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبززّی



یبزگیزی

-1پیؾگیزی اس حَازث
1

ارتقبء عالهت کَزکبى

2

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ تت

-2پیؾگیزی اس هغوَهیت ّب
-3ثزذَرز ثب ثیوبر هصسٍم

هجبحثِ

-1ارسیبثی کَزک ثس حبل

عرٌزاًی

-3ثزذَرز ثب کَزک تت زار
-1تعزیف فلج ؽل حبز

3

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ فلج
ؽل حبز

-2اتیَلَصی ثیوبری
-3زرهبى فلج ؽل حبز

آهَسؽی

ٍسهبى

ٍیسئَ
عرٌزاًی

-2آؽٌبیی ثب ثزًبهِ هبًب

هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

تکبلیف زاًؾجَ

پزٍصکتَر

پزعؼ ٍ پبعد

پزٍصکتَر

عرٌزاًی

ٍیسئَ

+
حل هغئلِ

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

پبیبى زٍرُ

اهتحبى تئَری

 4عبعت

هطبلعِ هٌبثع

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ
اهتحبى تئَری

 3عبعت
پزٍصکتَر

ٍزرصس آى

اهتحبى تئَری

ٍیسئَ

+

ًحَُارسؽیبثی

هطبلعِ هٌبثع

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

-1تعزیف زرز حبز ؽکوی
4

رٍیکزز ثِ ثی قزاری کَزک ٍ -2اپسهیَلَصی ثیوبری

زرز ؽکن

-3زرهبى ثی قزاری
-1تعزیف عززرز

5

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
عززرز

-2اتیَلَصی عز زرز
-3زرهبى عز زرز

رٍػ یبززّی



هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

یبزگیزی

آهَسؽی

ٍسهبى

عرٌزاًی

ٍیسئَ

+
حل هغئلِ
عرٌزاًی

ٍیسئَ

+
حل هغئلِ

هطبلعِ هٌبثع

6

7

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
ّپبتَاعپلٌَهگبلی

آؽٌبیی ثب رٍػ ثزرعی
تکبهل زر کَزکبى

-2تعزیف افشایؼ اًساسُ کجس ٍ طحبل

 4عبعت

هطبلعِ هٌبثع

پزٍصکتَر

 -3اتیَلَصی

حل هغئلِ

8

هطبلعِ هٌبثع

پزٍصکتَر

-1آؽٌبیی ثب اثشارّبی تکبهلی
-2اعتفبزُ اس اثشار ASQ
-1تعزیف تت

ارسیبثی کَزک 3عبلِ تت زار

 3عبعت

-2ارسیبثی تغتْبی آسهبیؾگبّی
-3زرهبى کَزک تت زار

پزعؼ ٍ پبعد

ثبلیي ثیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

حل هغئلِ

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ

اهتحبى پبیبى
تزم
اهتحبى تئَری

عرٌزاًی
+

پبیبى زٍرُ

اهتحبى تئَری

ٍیسئَ

+

هیبى زٍرُ ٍ

اهتحبى تئَری

-1ارسیبثی ٍ هعبیٌِ

عرٌزاًی

ٍزرصس آى

اهتحبى تئَری

 3عبعت
پزٍصکتَر

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی

ثبلیي ثیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

9

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

ارسیبثی کَزک ثب تَْع ٍ
اعتفزاغ

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

-1تؾریص ّبی افتزاقی علل اعتفزاغ
 -2زرهبى ٍ تؾریص

10

11

ارسیبثی کَزک ثب عالئن تحزیک
هٌٌض

یبزگیزی

آهَسؽی

ٍسهبى

عرٌزاًی
+

ثبلیي ثیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

-2ثزرعی کَزک ثب کوجَز آة
-3زرهبى کوجَز آة

-2تؾریص افتزاقی اًغفبلیت

ثبلیي ثیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

حل هغئلِ

پزعؼ ٍ پبعد

-3زرهبى ٍ تؾریص

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

پزٍصکتَر

-1تعزیف پلی اٍری
12

13

ارسیبثی کَزک ثب پلی اٍری

آؽٌبیی ثب غزثبلگزی ثیوبری ّب
ثز اعبط ثزًبهِ کؾَری

-2تؾریص افتزاقی پلی اٍری
-1غزثبلگزی کن کبری تیزٍئیس
-2تعزیف کن کبری تیزٍئیس
-3زرهبى ٍ ثزذَرز ثب کن کبری تیزٍئیس

پبیبى زٍرُ

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ
اهتحبى

ٍیسئَ

-1آؽٌبیی ثب هٌٌضیت

هیبى زٍرُ ٍ

اهتحبى تئَری

عرٌزاًی
+

ٍزرصس آى

اهتحبى تئَری

حل هغئلِ
-1تعزیف هیشاى کلی آة ثسى

هبیع زرهبًی زر کَزکبى

رٍػ یبززّی



هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی

هیبى زٍرُ ٍ
پبیبى زٍرُ
اهتحبى

عرٌزاًی

عرٌزاًی ٍ
ثحج گزٍّی

کبهپیَتز

کبهپیَتز

 3عبعت

 3عبعت

هطبلعِ هٌبثع

هطبلعِ هٌبثع

پبیبى زٍرُ

هزحلِ ای ٍ
آسهَى پبیبًی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

-1الگَّبی تکبهل
14

رؽس ٍ تکبهل

15

کٌتزل عفًَت زر عطح جبهعِ

-2ارسیبثی رؽس ٍ ًوَ
-3اعتفبزُ اس هٌحٌی ٍ اثشار ASQ

رٍػ یبززّی



یبزگیزی

هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

هجبحثِ ای
+

کبهپیَتز

 4عبعت

عرٌزاًی

-1کٌتزل اپیسهیَلَصی
-2کٌتزل عفًَت زر ثیوبرعتبى

پزعؼ ٍ پبعد

کبهپیَتز

 3عبعت

-3ثزذَرز ثب ثیوبر

16

17

18

ثزذَرز ثب کَزک هجتال ثِ ازم ٍ
پزٍتئیٌَری
ثزذَرز ثب کَزک ثب ًبرعبیی
حبز کلیِ
رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
اذتالل عطح َّؽیبری

-1تعزیف پزٍتئیٌَری زر اطفبل
-2علل ایجبز ازم زر اطفبل

هجبحثِ ای
+

-3زرهبى پزٍتئیٌَری

عرٌزاًی

-1تعزیف ًبرعبیی حبز زر کلیِ

هجبحثِ ای

 -2علل ًبرعبیی حبز کلیِ

+

-3زرهبى ًبرعبیی

عرٌزاًی

 -1تعزیف کوب

هجبحثِ ای

 -2اعتفبزُ اس اثشار گالعگَ
-3زرهبى ثیوبر ثب اذتالل َّؽیبری

+
عرٌزاًی

کبهپیَتز

کبهپیَتز

کبهپیَتز

 4عبعت

 4عبعت

 4عبعت

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍزرصس آى

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل
تسریظ

هزحلِ ای

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

19

20

21

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

ّیپَتزٍئیسی ٍ ّیپزتیزٍئیسی
زر ًَساز ٍ کَزک
رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
اذتالل اًعقبزی
رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
ّپبتیت

22

ٍاعکَلیت ّب

23

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ آًوی

24

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
اذتالل زر کٌتزل ازرار

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 -1تعزیف ثیوبریْبی تیزٍئیس
 -2علل ایجبز پزکبری تیزٍئیس
-3زرهبى زر کَزکبى
 -1تعزیف اذتالل اًعقبزی
-2اتیَلَصی
-3زرهبى ثیوبری ذًَزیشی زٌّسُ
 -1تعزیف ایکتز
 -2اتیَلَصی ّپبتیت

رٍػ یبززّی



یبزگیزی

+

حل هغئلِ ٍ
عرٌزاًی

+

 -1آؽٌبیی ثب کبٍاساکی

+

-3زرهبى آرتزیت جَاًبى

عرٌزاًی

 -1تعزیف کن ذًَی

هجبحثِ ای
+

-3زرهبى ٍ ًحَُ ثزذَرز

عرٌزاًی

 -1تعزیف پلی اٍری

هجبحثِ ای

-3ثزذَرز زرهبى ٍ کٌتزل ازرار

کبهپیَتز

 4عبعت

هجبحثِ ای

هجبحثِ ای

 -2علل پلی اٍری

کبهپیَتز

 3عبعت

عرٌزاًی

-3زرهبى ثیوبراى ثب ایکتز

 -2اتیَلَصی آًوی ّب

آهَسؽی

ٍسهبى

هجبحثِ ای

عرٌزاًی

 -2علل ایجبز ٌَّخ

هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

+
عرٌزاًی

کبهپیَتز

کبهپیَتز

کبهپیَتز

کبهپیَتز

 4عبعت

 4عبعت

 4عبعت

 4عبعت

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍزرصس آى

هطبلعِ قجل

تکَیٌی ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

25

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ ؽَک

26

آؽٌبیی ثب هؾکالت تغذیِ ای

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 -1تعزیف ؽَک
 -2اًَاع ؽَک

+

-3زرهبى ؽَک

عرٌزاًی

 -2تعزیف کبّؼ ٍسى
-3زرهبى کَزکبى ثب اذتالل تغذیِ ای

27

28

29

30

تحزیک هٌٌض
رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
کَتبّی قس

عرٌزاًی

 -1تعزیف هٌٌضیت حبز
 -2علل ایجبز هٌٌضیت

+

-3زرهبى کَزکبى هجتال ثِ عفًَت CNS

عرٌزاًی

 -1تعزیف کَتبّی قس

هجبحثِ ای

 -2علل ایجبز کَتبّی قس
-3زرهبى هجتالیبى ثِ کَتبّی قس

رٍیکزز ثِ کَزک ثب ثلع هَاز
عَساًٌسُ

-2پیؾگیزی اس حَازث

هبیعبت ثسى

حل هغئلِ ٍ

هجبحثِ ای

 -1اًَاع هَاز عَساًٌسُ ٍ اجغبم ذبرجی

آؽٌبیی ثب اصَل فیشیَلَصی

یبزگیزی

هجبحثِ ای

 -1تعزیف چبقی

رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ

رٍػ یبززّی



 -1اذتالالت ؽبیع الکتزٍلیتی
 -2اذتالل اعیس ٍ ثبس
-3زرهبى کَزک زّیسراتِ

+

هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

کبهپیَتز

کبهپیَتز

کبهپیَتز

کبهپیَتز

 3عبعت

 4عبعت

 4عبعت

 4عبعت

عرٌزاًی
هجبحثِ ای
+

کبهپیَتز

 4عبعت

عرٌزاًی
هجبحثِ ای
+
عرٌزاًی

کبهپیَتز

 4عبعت

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍزرصس آى

هطبلعِ قجل

تکَیٌی ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی
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ؽوبرُ

تبرید

جلغِ

جلغِ

31

32

33

اّساف هیبًی (رئَط هطبلت)

رٍیکزز ثِ کَزک ثب اعتفزاغ

رٍیکزز ثِ کَزک ثب
زیغتبًغیَى ؽکن
رٍیکزز ثِ کَزک هجتال ثِ
ؽت ازراری

اّساف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّساف آهَسؽی :
ؽٌبذتی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 -1تعزیف ٍ اتیَلَصی ایجبز اعتفزاغ
ً-2حَُ ثزذَرز ثب کَزکبى ٍ زرهبى
 -1تعزیف ؽکن حبز
 -2علل ایجبز زیغتبًغیَى
 -3عسم زفع هکَ ًیَم زر ًَساز
 -1تعزیف ؽت ازرای
 -2علل ایجبز
-3زرهبى ؽت ازراری

رٍػ یبززّی



یبزگیزی

هَاز ٍ ٍعبیل

تبرید جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

هجبحثِ ای
+

کبهپیَتز

 3عبعت

عرٌزاًی
حل هغئلِ ٍ
عرٌزاًی

کبهپیَتز

 4عبعت

هجبحثِ ای
+
عرٌزاًی

کبهپیَتز

 4عبعت

تکبلیف زاًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍزرصس آى

هطبلعِ قجل

تکَیٌی ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

پبیبًی

هطبلعِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تسریظ

آسهَى پبیبًی
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