
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

  دانشجویان بهداشت گروه فراگير :                      بيماريهای شايع کودکان و طرق پيشگيری از آن                    : عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی-آقای دکتر مشکی نام استاد :                                                               1      نيمسال :
 2تعداد واحد :                                                                        روز برگزاری کالس  :

 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاری کالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه وزش مجازی) تا اطالع ثانوی(آم  

 تعیین اهداف  _جایابی  

 و کودکان سالمت اهمیتآشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( اول

 بندی تقسیم ،جامعه بر آن تأثیر

  مشخصات و کودکی مختلف مراحل

 طبیعی نوزاد

دانشجو بتواند  در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود که :

را تعریف  اهمیت سالمت کودکان و مشخصات کودک سالم

 کند

 و طبیعی نوزاد مشخصاتآشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( مدو

 از مراقبت و کودک معاینه کلی اصول

 غربالگری و شده متولد تازه نوزاد

 زاداننو

را بیان  مشخصات نوزاد طبیعی و غربالگریدانشجو بتواند 

 کند

 کودکان، و نوزادان تغذیهآشنایی  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( سوم

 ای تغذیه سوء و ای تغذیه تمشکال

اصول تغذیه و مشکالت آن در خصوص دانشجو بتواند 

 شرح دهد

 شایع های ناهنجاری باآشنایی  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( چهارم

 مادرزادی

 را شرح دهد انواع ناهنجاریهای مادرزادی دانشجو بتواند 

آشنایی با بیماری بثوری تب دار و  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( پنجم

در  بیماریهای سیستم مغز و اعصاب

 کودکان

انواع بیماریهای تب دار را نام ببرد و علل و دانشجو بتواند 

 توضیح دهدز آنها را نحوه مراقبت ا

و عفونتهای  ادرای دستگاه با آشنایی آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( ششم

 آن

توضیح انواع عفونتهای ادراری در خصوص دانشجو بتواند 

 دهد

آشنایی با دستگاه تنفس و عفونتهای  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( هفتم

 آن

 ه تنفسدستگا مشکالتدانشجو بتواند در خصوص انواع 

 توضیح دهد

آشنایی با دستگاه گوارش و  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( هشتم

 مرتبط با آن بیماریهای

 مشکالت دستگاه گوارشدانشجو بتواند در خصوص انواع 

 توضیح دهدو بیماریهای آن را 

 و کودکان های خونی کمآشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( نهم

 آن مراقبتهای

در مورد کم خونی و مراقبتهای آن را شجو بتواند دان

 توضیح دهد

و سوانح و حوادث آشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( دهم

 در کودکانمسمومیت ها 

و علل  انواع سوانح و حوادثدانشجو بتواند در خصوص 

 توضیح دهد در کودکان مسمومیت ها را

 نوزادی یرقان سمی، شنایی با سپتیآ آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( يازدهم

 و عوامل ایجاد کننده آن

 سپتی سمی و یرقان نوزادی دانشجو بتواند در خصوص 

 توضیح دهد

 مرگ ابتال، علل شایعترینآشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( دوازدهم

 سال در آن غییراتت روند، و میر و

 کودکان در اخیر های

را شرح  ن علل مرگ و میر کودکانشایغتریدانشجو بتواند 

 دهد

بیماریهای کروموزومی آشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( سيزدهم

 وژنی نوزادان

شایغترین بیماریهی کروموزومی نوزادی را دانشجو بتواند 

 شرح دهد



 

هیپرترمی و هیپوترمی آشنایی با  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( چهاردهم

 نوزادان

 هیپرترم و هیپوترم را تعریف کنددانشجو بتواند 

آشنایی با تشنج نوزادی و علل آن و نحوه  آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( پانزدهم

 برخورد با آن

دانشجو بتواند علل ایجاد کننده و نحوه برخورد با تشنج را 

 شرح دهد

لبی عروقی در آشنایی با بیماریهای ق آموزش مجازی) تا اطالع ثانوی( شانزدهم

 کودکان

دانشجو بتواند در مورد بیماری قلبی عروقی در کودکان و 

 علل ایجاد کننده آن توضیح دهد

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراکمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوری 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 کارشناسی بهداشت عمومی دانشجویان گروه فراگير :                               از آنبیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری عنوان درس 

 انم دکتر دوگونچیخ -آقای دکتر مشکی نام استاد :                                                                                       1    نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                                          2                      تعداد واحد :

انجام معاینات ساده  در توانایی بیماری، تشدید و ایجاد در ها سنت و باورها نقش و کودکان شایع های بیماری شناخت هدف کلي درس : 

ضرورت ارجاع  تشخیص توانایی تر، پائین های رده به مهارتها قدرت تعلیم و بیمار کودکان از مراقبت در مهارت و آشنایی ، و اجرای آن

 بیمار کودکان به خدمات ارائه در شرکت توانایی بیمار، کودک خانواده به بهداشتی های توصیه ارائه توانایی بیمار، کودکان
 

 :اهداف ويژه 

 طبیعی نوزاد و مشخصات  کودکی مختلف مراحل بندی تقسیم جامعه، بر آن تأثیر و نکودکا سالمت اهمیتآشنایی با 

 آن مراقبتهای و کودکان های خونی کمآشنایی با 

 کودکان در اخیر های سال در آن تتغییرات روند، و میر و مرگ ابتال، علل شایعترینآشنایی با 

 تحتانی و فوقانی تنفسی اهدستگ گوارشی عفونتهای دستگاه و ادرای دستگاه با آشنایی

 ژنتیکی و کروموزومی های بیماری مادرزادی، شایع های ناهنجاریبا آشنایی 

 نوزادی یرقان سمی، نوزادی سپتی هیپرترمی هیپوترمی، تشنج،آشنایی 

 اننوزاد غربالگری و شده متولد تازه نوزاد از مراقبت و کودک معاینه کلی اصول و طبیعی نوزاد مشخصاتآشنایی با 

 آشنایی با تشنج ، بیماریهای قلبی عروقی در کودکان

 آشنایی با مسمومیتها، سوانح و حوادث در کودکان
 

 
 آموزش مجازی: روش تدريس 

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 آزمون های کالسي در سامانه نويد 2

 1 حضور در کالس های مجازی 3

  امتحان ميان ترم 4

 15 امتحان پايان ترم 5

 

 منابع مطالعه : 



 

 حاتمی حسین :عمومی بهداشت جامع کتاب

 2011 نهم ویرایش سامی پوران .ونگ کودک پرستاری درسنامه

 ثبوتی بهنام ترجمه :نلسون کودکان طب مبانی

 

 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  رگزار خواهد شد.ب همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


