هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی

فزم طزح درط
نام درس :پرستاری کودکان 1
هیزان واحد 2 :واحد نظری
هدف کلی درس:

رشته

تحصیلی:پرستبری

هقطع تحصیلی دانشجویان:کارشناسی

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

……………………………

هدرس:نعین آبادی

… اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هنابع اصلی درس:

)–james-schulte(Thompson pediatric nursing

پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ؽوبرُ

تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

1

94/6/25

ارائِ طزح درط ٍ تعبریف رؽذ ٍ تکبهل

2

94/7/1

بزرعی رؽذ ٍ تکبهل ٍ ًظزیِ ّبی تکبهلی

3

94/7/8

جلغِ

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف
آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

-1آؽٌبیی داًؾجَ بب ایي درط

ؽزکت در بحث

-2ایجبد اًگیشُ یبدگیزی هؾخصبت کَدک
عبلن
-3داًؾجَ قبدر ببؽذ رؽذ ٍ تکبهل را

Lectur,ansverquestion,discusion group

تختِ ٍایت بزد-

چْبرؽٌبِ

ٍیذئَ پزصکتَر

8-9.30

تعزیف کٌذ.
-1آؽٌبیی داًؾجَ بب رؽذ ٍ تکبهل ٍ
-2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث
-3قبدر ببؽذ رؽذ ٍ تکبهل را تعزیف کٌذ.

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تب پبیبى یک عبلگی

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
بحث

ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

ٍ پبعخ بِ

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ پبعخ
ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

-1آؽٌبیی داًؾجَ بب عیغتن ّبی هختلف
تکبهل ٍ تغییزات عیغتن ّب اس هزحلِ جٌیٌی

ٍپزعؼ ٍ پبعخ

ً4وزُ هیبى تزم-

ؽزکت در بحث

...
ًَساد

گزٍّی

ٍدرصذ آى

عئَالت

...
ٍیضگیْبی آى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

ؽزکت در بحث

ً4وزُ هیبى تزم-

چْبرؽٌبِ

گزٍّی

ً 14وزُ پبیبى تزم –

8-9.30

ٍپزعؼ ٍ پبعخ

ً2وزُ حضَر فعبل ٍ

ٍ پبعخ بِ

آسهًَْبی 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.

عئَالت

-3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب
تذریظ ؽذُ
...

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :پرستاری کودکان 1
هدف کلی درس:

ًیوغبل تحصیلی

…………………………

رشته تحصیلی :پرستاری

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

… 94-95

هدرس :نعین آبادی

اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هنابع اصلی درس:

پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس

)nursing

pediatric

–james-schulte(Thompson

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ؽوبرُ

تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

4

94/7/15

رؽذ ابعبد فیشیکی ٍ تکبهل حظ ّب

5

94/7/22

تکبهل عوذُ ٍظزیف در طی ؽیز خَارگی

جلغِ

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف
آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)



تکبلیف داًؾجَ

ًحَُ ارسؽیببی
ٍدرصذ آى

-1آؽٌبیی داًؾجَ بب رؽذ ابعبد فیشیکی ٍ تکبهل

ؽزکت در

حظ ّب

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب
تذریظ ؽذُ

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

بِ عئَالت
...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب تکبهل عوذُ ٍظزیف در طی
ؽیز خَارگی

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

ؽزکت در
بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی 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.

پبعخ ٍ پبعخ

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث

بِ عئَالت

 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب
تذریظ ؽذُ
....
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب ًظزیِ ّبی تکبهلی
فزٍیذ،کَّلبزگ،اریکغَى،پیبصُ در
infancy period
ًظزیِ ّبی تکبهلی
94/7/29

6

فزٍیذ،کَّلبزگ،اریکغَى،پیبصُ
در infancy period

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

ؽزکت در
Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت

چْبرؽٌبِ

بزدٍ-یذئَ

8-9.30

پزصکتَر

تذریظ ؽذُ

ً4وزُ هیبى تزم-

بحث گزٍّی

ً 14وزُ پبیبى تزم –

ٍپزعؼ ٍ

ً2وزُ حضَر فعبل ٍ

پبعخ ٍ پبعخ

آسهًَْبی هزحلِ ای

بِ عئَالت

....

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :پرستاری کودکان 1

ًیوغبل تحصیلی

…………………………

رشته تحصیلی :پرستاری

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

… 94-95

هدرس :نعین آبادی

اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده
هدف کلی درس:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس
هنابع اصلی درس:
)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nursing

ؽوبرُ

تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی

رٍػ یبددّی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

pediatric

–james-schulte(Thompson

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی

آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

جلغِ

یبدگیزی

آهَسؽی

ٍدرصذ آى

(دقیقِ)

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب هؾکالت گَارؽی
ؽیزخَارگی
ؽزکت در
 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
7

94/8/6

هؾکالت گَارؽی ؽیزخَارگی

8

94/8/13

هؾکالت تٌفغی ٍ آپٌِ

9

94/8/20

بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

تذریظ ؽذُ

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب هؾکالت تٌفغی ٍ
آپٌِ
ؽزکت در
 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

تذریظ ؽذُ

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب اختالالت رؽذ ٍ
بیوبریْبی ًبؽی اس هؾکالت تغذیِ ای
اختالالت رؽذ ٍ بیوبریْبی ًبؽی
اس هؾکالت تغذیِ ای

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

ؽزکت در
Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

تذریظ ؽذُ
 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.

...

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :پرستاری کودکان 1

ًیوغبل تحصیلی

…………………………

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

رشته تحصیلی :پرستاری

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

… 94-95

هدرس :نعین آبادی

اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده
هدف کلی درس:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هنابع اصلی درس:

پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس

pediatric

–james-schulte(Thompson

)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nursing

ؽوبرُ
جلغِ

تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف
آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی
ٍدرصذ آى

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب رؽذ ٍ تکبهل دٍراى
ًَپبیی

10

94/8/27

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
رؽذ ٍ تکبهل دٍراى ًَپبیی

بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب
تذریظ ؽذُ

ؽزکت در بحث
Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

 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.

...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب رؽذ ٍ تکبهل دٍراى
خزدعبلی
ؽزکت در بحث
 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
11

94/9/4

12

94/9/11

رؽذ ٍ تکبهل دٍراى خزدعبلی

بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

تذریظ ؽذُ

گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب هؾکالت بْذاؽتی
دٍراى قبل اس هذرعِ
ؽزکت در بحث

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در
هؾکالت بْذاؽتی دٍراى قبل اس
هذرعِ

بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

Lectur,ansverquestion,discusion
group

تذریظ ؽذُ

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ بِ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

عئَالت

...

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط

…………………………

ًیوغبل تحصیلی

… 94-95

نام درس :پرستاری کودکان 1

رشته تحصیلی :پرستاری

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

هدرس :نعین آبادی

اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده
هدف کلی درس:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس
هنابع اصلی درس:
)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nursing

ؽوبرُ
جلغِ

تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف
آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

pediatric

–james-schulte(Thompson

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی
ٍدرصذ آى

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب عزخچِ،آبلِ
هزغبى،عزخک،رٍسئَال
ایٌفٌتَم،اٍریَى،هخولک
عزخچِ،آبلِ
13

94/9/18

14

94/9/25

15

94/10/2

هزغبى،عزخک،رٍسئَال

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث

ایٌفٌتَم،اٍریَى،هخولک

 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

ؽزکت در
Lectur,ansverquestion,discusion
group

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

تذریظ ؽذُ

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

بِ عئَالت

...
 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب هٌٌضیت،آًغفبلیت،
هًٌَکلئَس عفًَی،ایذس،عَء رفتبر بب کَدک
هٌٌضیت،آًغفبلیت ،هًٌَکلئَس
عفًَی،ایذس،عَء رفتبر بب کَدک

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب

ؽزکت در
Lectur,ansverquestion,discusion
group

تذریظ ؽذُ

تختِ ٍایت
بزدٍ-یذئَ
پزصکتَر

چْبرؽٌبِ
8-9.30

بحث گزٍّی
ٍپزعؼ ٍ
پبعخ ٍ پبعخ

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

بِ عئَالت

...
ارتقبء عالهت کَدک عي هذرعِ

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب ارتقبء عالهت کَدک

Lectur,ansverquestion,discusion

تختِ ٍایت

چْبرؽٌبِ

ؽزکت در

ً4وزُ هیبى تزم-

 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.

ٍ خبًَادُ

group

عي هذرعِ ٍ خبًَادُ

بزدٍ-یذئَ

8-9.30

ً 14وزُ پبیبى تزم –

بحث گزٍّی

پزصکتَر

ً2وزُ حضَر فعبل ٍ

ٍپزعؼ ٍ

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث

آسهًَْبی هزحلِ ای

پبعخ ٍ پبعخ
بِ عئَالت

 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب
تذریظ ؽذُ
...

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :پرستاری کودکان 1

ًیوغبل تحصیلی

…………………………

رشته تحصیلی :پرستاری

هقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

هحل برگزاری :دانشکده علوم
پزشکی

… 94-95

هدرس :نعین آبادی

اشنایی دانشجىیان با فراینذ رشذ و تکاهل و هشکالت بهذاشتی دوره های هختلف رشذ با هذف تىانایی انجام هذاخالت الزم جهت ارتقاء سالهت کىدک و خانىاده
هدف کلی درس:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پرستاری کىدکان ونگ،کىدکان هارلى،کىدکان نلسىن ،کىدک سالن هرتضىی و طب کىدکان  ،رشذ و تکاهل سىنیا آرزوهانیانس
هنابع اصلی درس:
)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nursing

ؽوبرُ
جلغِ

16

تبریخ جلغِ

94/10/9

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 -1 ADHD,enuresis,encopresis,behavioralآؽٌبیی داًؾجَ بب

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

Lectur,ansver-

pediatric

هَاد ٍ

سهبى

ٍعبیل

جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تختِ

چْبرؽي

–james-schulte(Thompson

تکبلیف

ًحَُارسؽیببی

داًؾجَ

ٍدرصذ آى

ؽزکت

ً4وزُ هیبى تزم-

 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.

disorder,school phobia

question,discusion ADHD,enuresis,encopresis,behavioral
group
disorder,school phobia
 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث
 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب تذریظ

ٍایت

بِ

در

بزد-

8-9.30

بحث

ٍیذئَ

گزٍّی

پزصکتَر

ٍپزعؼ
ٍ پبعخ
بِ

...

عئَالت
ؽزکت

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب ارتقبء عالهت ًَجَاى ٍ

در

خبًَادُ

17

94/10/16

18

94/10/23

ارتقبء عالهت ًَجَاى ٍ خبًَادُ

 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب تذریظ

ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

ٍ پبعخ

ؽذُ

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث

ً 14وزُ پبیبى تزم –

تختِ
Lectur,ansverquestion,discusion
group

ؽذُ

بحث

ٍایت

چْبرؽي گزٍّی

بزد-

بِ

ٍپزعؼ

ٍیذئَ

8-9.30

ٍ پبعخ

پزصکتَر

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

ٍ پبعخ
بِ

...

عئَالت

 -1آؽٌبیی داًؾجَ بب اعتیبد ،خَدکؾی،
افغزدگی ،هؾکالت یبدگیزی  ،فؾبر خَى ٍ

ؽزکت

ّیپز لیپیذهی ،آکٌِ ،تٌبعب جغوی ٍ عبدات

در

غذایی ٍ عبسگبری بب خبًَادُ
اعتیبد ،خَدکؾی ،افغزدگی ،هؾکالت یبدگیزی
 ،فؾبر خَى ٍ ّیپز لیپیذهی ،آکٌِ ،تٌبعب

 -2در یبفت هطبلب ٍ ؽزکت فعبل در بحث

جغوی ٍ عبدات غذایی ٍ عبسگبری بب خبًَادُ

 -3تَاًبیی داًؾجَ در ارائِ هطبلب تذریظ
ؽذُ

تختِ
Lectur,ansverquestion,discusion
group

بحث

ٍایت

چْبرؽي گزٍّی

بزد-

بِ

ٍپزعؼ

ٍیذئَ

8-9.30

ٍ پبعخ

پزصکتَر

ٍ پبعخ
بِ

...

عئَالت

ً4وزُ هیبى تزم-
ً 14وزُ پبیبى تزم –
ً2وزُ حضَر فعبل ٍ
آسهًَْبی هزحلِ ای

