هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
ًیوسبل تحصیلی

فزم طزح درط

… ……

ًبم درط :بیوبریْبی اطفبل

رضتِ تحصیلی:

هقطع تحصیلی داًطجَیبى:

هحل بزگشاری:

هذرط:

هیشاى ٍاحذٍ 9 :احذ

پشضکی

دکتزای عوَهی

بیوبرستبى خبتن الٌبیبء ٍ داًطکذُ پشضکی

دکتز سَسي جعفزیبى

ّذف کلی درط……… :آشنایی با بیماریهای

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

هٌببع اصلی درط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nelson Essential 7th……… :

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

 -1ضزح حبل گیزی
1

ارسیببی ٍ هعبیٌِ کَدکبى

2

ًحَُ ارسیببی رضذ ٍ ًوَ

3

چگًَگی هطبٍرُ تغذیِ ای

 -2هعبیٌِ فیشیکی

پزسص ٍ پبسخ

 -1ارسیببی تکبهل

هببحثِ ای

 -2رسن هٌحٌی

آهَسضی

ٍسهبى

بخص اطفبل ٍ
ًَساداى
بخص اطفبل ٍ
ًَساداى

-3تفسیز هٌحٌی
 -1بزرسی ٍضعیت تغذیِ
 -2ارسیببی سالهت

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

پزسص ٍ پبسخ

بخص اطفبل ٍ
ًَساداى

 4سبعت

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیببی
ٍدرصذ آى

ضزح حبل

آسهَى ّبی

گیزی

هزحلِ ای
آسهَى ّبی

 5سبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای ٍ
پبیبًی
آسهَى ّبی

 5سبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای ٍ
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.

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

4

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 -1تعزیف تب

کَدک هبتال بِ تب

-2چگًَگی ضزح حبل گیزی
-3ارسیببی هعبیٌِ فیشیکی

رٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

یبدگیزی

آهَسضی

ٍسهبى

حل هسئلِ

بخص اطفبل ٍ

پزسص ٍ پبسخ

ًَساداى

 -1تعزیف عفًَت ادراری
5

کَدک بب عفًَت ادراری

6

کَدک بب کبٍاساکی

7

 9هبِّ بب تب سِ رٍسُ

8

ًَساد بب ایکتز

 -2هعبیٌِ کَدک بب عفًَت ادراری

پزسص ٍ پبسخ

-3ضزح حبل تکبهلی
 -1تعزیف بیوبری
 -2چگًَگی ضزح حبل گیزی

پزسص ٍ پبسخ

-3هعبیٌِ فیشیکی
 -1ضزح حبل ٍ ًحَُ بزرسی چبرت رضذ
 -2ضزح حبل تکبهلی

پزسص ٍ پبسخ

-3ضزح حبل بیوبری
 -1تعزیف ایکتز
 -2ضزح حبل گیزی اس ًَساد
-3درهبى ایکتز ًَسادی

پزسص ٍ پبسخ

بخص اطفبل ٍ
ًَساداى
بخص اطفبل ٍ
ًَساداى
بخص اطفبل ٍ
ًَساداى
بخص اطفبل ٍ
ًَساداى

 5سبعت

 4سبعت

 5سبعت

 5سبعت

 3سبعت

تکبلیف داًطجَ

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

ًحَُارسضیببی
ٍدرصذ آى

پبیبًی ٍ
تکَیٌی

پبیبًی ٍ
تکَیٌی
پبیبًی ٍ
تکَیٌی

هزحلِ ای

هزحلِ ای

 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.

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَسضی

ٍسهبى

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیببی
ٍدرصذ آى

 -1ضزح حبل
9

ضیزخَار9هبِّ بب تب  3رٍسُ

10

کَدک  2سبلِ بب استفزاغ

11

دختز  3سبلِ بب سَسش ادراری

 -2چبرت رضذ ٍ ًوَ

پزسص ٍ پبسخ

ببلیي بیوبر

 3سبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

-3ضزح حبل تکبهل
 -1تطخیص ّبی افتزاقی در کَدکبى
 -2رٍش ارسیببی استفزاغ

هعزفی بیوبر

ٍیذئَ

 -1ضزح حبل
 -2آضٌبیی بب ارسیببی
-3درهبى عفًَت ادراری

ببلیي بیوبر

 3سبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

 3سبعت

پزسص ٍ پبسخ

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

 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.

