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

فزم طزح درط

…………..

ًبم درط :بیوبریْبی اطفبل

رؽتِ تحصیلی:

هقطع تحصیلی داًؾجَیبى:

هحل بزگشاری:

هذرط:

هیشاى ٍاحذٍ 9 :احذ

پشؽکی

دکتزای عوَهی

بیوبرعتبى خبتن الٌبیبء ٍ داًؾکذُ پشؽکی

دکتز حغیي ّزاتی پَر

ّذف کلی درط……… :آشنایی با بیماریهای

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

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

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

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

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

 -1ؽزح حبل گیزی
1

ارسیببی ٍ هعبیٌِ کَدکبى

2

ًحَُ ارسیببی رؽذ ٍ ًوَ

 -2هعبیٌِ فیشیکی

پزعؼ ٍ پبعخ

 -1ارسیببی تکبهل

هببحثِ ای

 -2رعن هٌحٌی

3

تغذیِ اس دٍراى
ًَسادی6،هبّگی تب بلَغ

آهَسؽی

ٍسهبى

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى
بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

-3تفغیز هٌحٌی
 -1بزرعی ٍضعیت تغذیِ
 -2ارسیببی عالهت

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

پزعؼ ٍ پبعخ

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

 4عبعت

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی
ٍدرصذ آى

ؽزح حبل

آسهَى ّبی

گیزی

هزحلِ ای
آسهَى ّبی

 5عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای ٍ
پبیبًی
آسهَى ّبی

 5عبعت

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.

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

4

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

اپیذهیَلَصی بیوبری ّب ٍ
هزگ ٍ هیز کَدکبى
کَدک بب عفًَت ادراری ٍ

5

رٍیکزد در کَدک کبتال بِ
گَػ درد ٍ گلَ درد ٍ تزؽح
بیٌی

6

کَدک هبتال بِ عزفِ حبد ٍ
هشهي ٍ عیبُ عزفِ
تغذیِ بب ؽیز هبدر،هؾبٍرُ

7

هبدر ؽیزدُ،بیوبریْبی هبدر
،هصزف دارٍّب در دٍراى
ؽیزدّی

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

 -1تعزیف تب
-2چگًَگی ؽزح حبل گیزی
-3ارسیببی هعبیٌِ فیشیکی

رٍػ یبددّی



هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

یبدگیزی

آهَسؽی

ٍسهبى

حل هغئلِ

بخؼ اطفبل ٍ

پزعؼ ٍ پبعخ

ًَساداى

 -1تعزیف عفًَت ادراری
 -2هعبیٌِ کَدک بب عفًَت ادراری

پزعؼ ٍ پبعخ

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

پزعؼ ٍ پبعخ

-3هعبیٌِ فیشیکی
 -1ؽزح حبل ٍ ًحَُ بزرعی ؽیزدّی
 -2ؽزح حبل تکبهلی

پزعؼ ٍ پبعخ

-3ؽزح حبل بیوبری
 -1تعزیف ایکتز

8

ًَساد بب ایکتز

 -2ؽزح حبل گیزی اس ًَساد
-3درهبى ایکتز ًَسادی

پزعؼ ٍ پبعخ

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

بخؼ اطفبل ٍ
ًَساداى

 5عبعت

 4عبعت

 5عبعت

 5عبعت

 3عبعت

تکبلیف داًؾجَ

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

هطبلعِ هٌببع

ًحَُارسؽیببی
ٍ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.

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلب)

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

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی
ٍدرصذ آى

 -1ؽزح حبل
9

10

رٍیکزد هبتال بِ پًََهًَی

آؽٌبیی بب بزًبهِ کؾَری
ٍاکغیٌبعیَى

 -2درهبى پًََهًَی

پزعؼ ٍ پبعخ

 -1آؽٌبیی ببٍاکغي ٍ اًَاع آى
 -2رٍػ ارسیببی

هعزفی بیوبر

11

12

احیبء کَدکبى ٍ ًَساداى

13

آعن

 -2آؽٌبیی بب ارسیببی

پزعؼ ٍ پبعخ

-3درهبى تؾٌج

ٍیذئَ
پزعؼ ٍ پبعخ

14

کَدک ؽل(ّیپَتًَی)
هعبیٌِ ًَساد تزم ٍ ًبرط ٍ

15

هزاقبت اٍلیِ اتبق
سایوبى،پیگیزی ًَساد ًبرط

 3عبعت

-3اقذاهبت درهبًی

پزٍصکتَر

 -1تعزیف آلزصى ّب

ٍیذئَ

 -2سهیٌِ عبسّبی آلزصی

پزعؼ ٍ پبعخ

-3ارسیببی بیوبر هبتال بِ آعن ٍ هَاد آلزصی

رٍیکزد کَدک هبتال بِ

 3عبعت

پزعؼ ٍ پبعخ

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر
ٍیذئَ

 -1تعزیف ًَساد تزم ٍ ًبرط
-3اقذاهبت پیؾگیز ی اس سایوبى سٍدرط

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

ٍیذئَ

-3درهبى ٍ علل بِ ٍجَد آهذى ایي بیوبری

 -2هؾکالت ًَساد ًبرط

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

 -1تعزیف کَدک ؽل
 -2ارسیببی کَدک ؽل

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

 -1آؽٌبیی بب بیوبر بذ حبل ٍ ؽزح حبل
 -2ارسیببی بیوبر بذ حبل

ببلیي بیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

ٍیذئَ

 -1ؽزح حبل

بزخَرد بب کَدک هبتال بِ تؾٌج

ببلیي بیوبر

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

 3عبعت

پزعؼ ٍ پبعخ

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.

 -1تعزیف تزاتَصى ّب ٍ عفًَت ّبی هشهي
16

تزاتَصى ّب ٍ عفًَت درًَساداى

داخل رحن
 -2عَارض ایجبد عفًَت

ٍیذئَ
پزعؼ ٍ پبعخ
پزٍصکتَر

-3راّکبرّبی پیؼ گیزی کٌٌذُ
17

18

رٍیکزد کَدک هبتال بِ
ّیپَگلیغوی ٍ ّیپَکلغوی
رٍیکزد کَدک هبتال بِ
دیغتزیظ تٌفغی،آپٌِ ٍ عیبًَس
رٍیکزد کَدک هبتال بِ

19

لٌفبدًَپبتی

 -1تعزیف ّیپَگلیغوی ٍ ّیپَکلغوی
 -2علل بِ ٍجَد آهذى آًْب

ٍیذئَ
پزعؼ ٍ پبعخ

 -1تعزیف آپٌِ ٍ عیبًَس بب ؽزح حبل

ٍیذئَ
پزعؼ ٍ پبعخ

 -1تعزیف بشرگی غذد لٌفبٍی ٍ ؽزح حبل

ٍیذئَ
پزعؼ ٍ پبعخ

20

آؽٌبیی بب عالئن ؽبیع بیوبریْبی
بذخین کَدکبى

 -1تعزیف بذخیوی ّبی ؽبیع در کَدکبى
-3درهبى آًْب

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

-3درهبى آًْب

 -2علل بِ ٍجَد آهذى آًْب

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

-3درهبى آًْب
 -2علل بِ ٍجَد آهذى آًْب

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

پزٍصکتَر

-3درهبى آًْب

 -2اقذاهبت تؾخیصی

 3عبعت

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

ٍیذئَ
 3عبعت

پزعؼ ٍ پبعخ
پزٍصکتَر

هطبلعِ هٌببع

هزحلِ ای

