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 معرفی درس:

 

 مقدمه:

 
آموختگان این درس برمبنای اهداف تعیین شده با توجه به سرفصل های تعیین شده با بیماری های کودکان، عالیم بیماریها  دانش

 ،نقش باورها در روند بیماری و چگونگی معاینات اولیه آشنا خواهند شد.
 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 عهجام بر اهمیت سالمت کودکان وتأثیر آن

 های یک نوزاد  و کودک سالم با تاکید بر شاخص های رشد و نمو ویژگی

 میزانهای ابتال و مرگ و میر در نوزادان و کودکان و روند تغییرات آن در سالهای اخیر

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع و رشته تحصیلی:         بهداشت عمومی  گروه آموزشی:       بهداشت اوز    دانشکده :   

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از   :  نام درس

 آن

 2 :  تعداد واحد

 نظری  نوع واحد :

 8-01سه شنبه ها روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  ز:پیش نیا

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

                                              سرکارخانم فرامرزیان مسئول برنامه :  

 zfaramarzian@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:               220-10052225110:   دانشکده شماره تماس

                     سرکارخانم فرامرزیان  درسین) به ترتیب حروف الفبا(:م

 سرکارخانم فرامرزیان تهیه و تنظیم : 

 00شهریور ماه بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 نشانه های بالینی مهم که حاکی از بیماری در کودکان هستند

 سنین قبل و بعد از مدرسه(  –نوپایی  –شیرخوارگی  –زادی عوامل تهدید کننده سالمت کودکان در مراحل مختلف زندگی )نو

Iنوزادان : 

 الف : شایعترین علل مرگ و ابتال در نوزادان

 بیماری ها و عوامل تهدید کننده سالمت نوزادان شامل : -ب

 (HBW-LBW*وزن هنگام تولد )

 ( premature - postmature*سن جنینی )

 زادان*ناهنجاری های شایع مادرزادی در نو

 *بیماری های کروموزومی و ژنی نوزادان

 *هیپوترمی و هیپرترمی نوزادان

 *یرقان نوزادی

 مراقبت از نوزادان-ج

II :شیرخواران و کودکان 

 شایعترین علل مرگ و ابتال در شیرخواران-الف 

 بیماریها و عوامل تهدید کننده شامل : -ب

 پیشگیری( -عالئم بالینی  –عوامل ایجاد کننده  -وقفه در رشد و نمو)شاخصها

دستگاه   -دستگاه گوارشی  –عفونتهای شایع در شیرخواران و کودکان نوپا شامل : )عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی 

 (CNSبیماری های بثوری تب دار و بیماریهای  –ادراری 

 سوانح و، حوادث و مسمومیتها

 کم خونیها

 کودک آزاری( -کودکان بزهکار –کودکان سر راهی  –اختالفات والدین  –ش حضور والدین روانی کودکان )نق –مسائل اجتماعی 

 مراقبت از کودکان و انجام کمک های اولیه در موارد ضروری -ج

 
 
 

 جلسه اول 

 هدف كلی 

 جامعه بر آن تأثیر و کودکان سالمت اهمیت

 نمو و رشد های شاخص بر تأکید با سالم کودک و نوزاد یک ویژگی های

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد شرح را برجامعه آن تأثیر و کودکان سالمت اهمیت .1

 .کند تعریف را نمو و رشد .2

 .ببرد نام را نمو و رشد بر موثر عوامل .3

 .کند بیان را کودک تکاملی مراحل .4

 .هدد شرح از لحاظ شاخص های رشدو نمو را  سالموکودک  نوزاد های ویژگی .5

 .دهد توضیح را سنجی های تن شاخص و کودکان جسمی رشد .6

 .کند بازگو رشد طول را در کودک سر دور و قد وزن، تغییرات .7



 .دهد توضیح را وزنی و کم ای تغذیه قد کوتاه الغری، مفاهیم .8

 

 جلسه دوم

 هدف كلی 

  اخیر های سال در آن تغییرات و روند کودکان و نوزادان در میر و مرگ و ابتال های میزان 

 نمو و رشد های شاخص بر تأکید با سالم کودک و نوزاد یک ویژگی های

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد توضیح را کودکان و در نوزادان میر و مرگ و ابتال های میزان .1

 زادان را شرح دهد.زمان معاینه نوزادان و کودکان و نکات مهم طبیعی و غیر طبیعی در معاینه نو .2

 آزمایش های رایج غربالگری را شرح دهد. .3

 تغییرات طبیعی نوزادان در دوره انتقالی را توصیف کند. .4

 

 سوم جلسه

 هدف كلی 

 جنینی( تولد، سن هنگام وزن (نوزادان کننده تهدید عوامل و ها بیماری
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را تعریف نماید. نوزاد آسیب پذیر .1

 نوزادان آسیب پذیر را طبقه بندی نماید. .2

 د.ده شرح را نوزادی دوره خطرزا در عوامل مهمترین و شایعترین .3

 عوامل موثر و زمینه ساز در تولد نوزادان آسیب پذیر را نام ببرد. .4

 کند. تعریف را  Pre mature نوزاد  .5

 .دهد شرح موثر بر نارسی نوزاد را عوامل .6

 م با نارسی نوزادان را توضیح دهد.مشکالت توا .7

 اصول کلی مراقبت و تغذیه شیرخواران نارس را شرح دهد. .8

 اصول کلی پیشگیری از عفونت شیرخواران نارس را شرح دهد. .9

 کند. تعریف را Post matureنوزاد  .11

 بیان کند. را Post matureتظاهرات بالینی نوزاد  .11

 یان کند.ب را Post matureتولد نوزاد عوامل موثر بر  .12

 .تعریف کند را (LBW)تولد  زمان کم وزننوزاد با  .13

 .تعریف کند را (VLBW)تولد  زمان کم بسیار وزننوزاد با  .14

 .تعریف کند را (ELBW)تولد  زمان بی نهایت کم وزننوزاد با  .15



 نوزاد با تاخیر رشد داخل رحمی را تعریف کند. .16

 نوزاد با جثه بزرگ به نسبت سن حاملگی را تعریف کند. .17

 مشکالت نوزاد با جثه بزرگ به نسبت سن حاملگی را بیان کند. .18

 نوزاد با جثه کوچک به نسبت سن حاملگی را تعریف کند. .19

 جلسه چهارم

 هدف كلی 

 نوزادان در مادرزادی شایع های ناهنجاری

 نوزاد  ژنی و کروموزومی های بیماری
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .کند تعریف را مادرزادی های ریناهنجا .1

 .تعریف کند را شکری کام و شکری درمانی لب تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .2

 .دهد شرح چماقی را پای درمانی تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .3

 .دهد را توضیح داون سندرم درمانی تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .4

 .دهد را توضیح ترنر سندرم درمانی تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .5

 .دهد توضیح را عصبی لوله درمانی نقایص تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .6

 

 جلسه پنجم 

 هدف كلی 

 باکتریال( های دار )بیماری تب بثوری های بیماری

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد را توضیح مخملک بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش یص،تشخ عالئم، 1

 .کند را بیان دیفتری بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 2-

 .دهد توضیح سرفه را سیاه بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 3-

 .دهد را توضیح کزاز بیماری در مانیدر تدابیر و پیشگیری روش تشخیص عالئم، 4-

 .دهد شرح ای )حصبه( را روده تب در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 5-

 .دهد توضیح مالت )بروسلوز( را تب در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 6-

 .دهد یحرا توض سل بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم،- 7

 

 جلسه ششم 

 هدف كلی 

 ویروسی( های دار)بیماری تب بثوری های بیماری 

 اهداف اختصاصی  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 .دهد را توضیح سرخک بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 1-

 .دهد را شرح سرخجه بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 2-

 .دهد را توضیح آنفلوآنزا بیماری در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 3-

 .دهد را شرح اوریون بیماری در درمانی ، تدابیر و پیشگیری روش تشخیص عالئم، 4-

 .دهد را توضیح مرغان آبله در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم، 5-

 .دهد توضیح اطفال )پولیومیلیت( را فلج در درمانی و تدابیر پیشگیری روش تشخیص، عالئم،- 6

 

 جلسه هفتم

 هدف كلی 

 

 آن کننده ایجاد عوامل و نوزادی تشنج

 نوزادان هیپرترمی و هیپوترمی
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد توضیح را تشنج .1

 .ببرد نام را تشنج بروز علل .2

 .دهد شرح را تب از شینا تشنج .3

 .دهد توضیح را نوزاد های عضالنی لرزش از تشنج افتراق نحوه .4

 .دهد توضیح را تشنج بروز الزم هنگام اقدامات و درمانی تدابیر .5

 .کند تعریف را هیپوترمی .6

 .دهد شرح را هیپوترمی علل .7

 .دهد توضیح هیپوترمی را درمانی تدابیر و عوارض .8

 کند. تعریف را هیپرترمی .9

 .دهد شرح را هیپرترمی علل .11

 .دهد توضیح هیپرترمی را درمانی تدابیر و عوارض .11

 .کند تعریف را تب .12

 .دهد توضیح را ،تشخیص و درمان تب بروز علل .13

 جلسه هشتم

 هدف كلی 

 نوزادی یرقان

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند: 

 .دهد وضیحت را هیپربیلی روبینمی و زردی بروز پاتوفیزیولوژی 1-

 .کند بیان را نوزاد در زردی بروز علل 2-

 .دهد شرح را زردی بالینی تظاهرات 3-

 .نام ببرد را زردی افتراقی های تشخیص 4-

 .دهد توضیح را فیزیولوژیک زردی 5-



 .توضیح دهد را مادر شیر با همراه زردی 6-

 .شرح دهد را پاتولوژیک روبینمی هیپربیلی 7-

 .دهد ضیحتو را کرنیکتروس 8-

 .شرح دهد را کرنیکتروس بالینی تظاهرات 9-

 .دهد شرح کرنیکتروس را ایجاد از پیشگیری نحوه 10-

 .دهد را توضیح خون( هیپربیلی روبینمی )فتوتراپی،تعویض درمانی تدابیر- 11

 

 جلسه  نهم

 هدف كلی 

 کودکان تنفس دستگاهحاد  های عفونت
 

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند: دانشجو  در پایان دوره

 انواع عفونت های حاد تنفسی را نام ببرد. .1

 خصوصیات اپیدمیولوژیک انواع عفونت های حاد تنفسی را توصیف کند. .2

 نکات مهم در گرفتن سابقه و معاینه کودک مبتالبه عفونت حاد دستگاه تنفس را توصیف کند. .3

 عوامل خطر در کودک مبتالبه عفونت حاد دستگاه تنفس را نام ببرد. .4

 ماه بیان نماید. 2انواع طبقه بندی عفونت حاد دستگاه تنفس کودکان را در شیرخوار کمتر از  .5

 درمان مناسب برای کودک مبتالبه عفونت حاد دستگاه تنفس را را براساس طبقه بندی انجام شده ذکر کند.  .6

 د.ماه بیان نمای 2طبقه بندی عفونت حاد دستگاه تنفس کودکان را در کودک باالتر از  .7

 مراقبت های مورد نیاز در منزل را برای درمان سرپایی به طور صحیح شرح دهد. .8

 موارد قابل ارجاع به موارد باالتر را از میان طبقه بندی انجام شده ذکر نماید. .9

 موارد پیگیری در ارتباط با درمان سرپایی را توضیح دهد. .11

 د و یا گلودرد را ذکر نماید.نکات مهم در گرفتن سابقه و معاینه کودک  مبتال به گوش در .11

 انواع طبقه بندی کودکان مبتال به عالیم ناراحتی گوش و یا گلو درد را بیان نماید. .12

 بیان نماید. WHOدرمان التهاب ماستوئید ،اوتیت حاد و مزمن مدیا را براساس دستورالعمل  .13

 درمان آبسه حلق و گلودرد چرکی را بیان کند. .14

 

 جلسه دهم

 هدف كلی 

 گوارش دستگاه ایه بیماری

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 .دهد شرح را در استفراغ درمانی تدابیر تشخیص و  عالئم، .1

 انواع اسهال را تعریف کند . .2

 سال جهان و ایران توضیح دهد. 5وضعیت اسهال را درکودکان زیر  .3

 راه های انتقال عوامل ایجاد کننده اسهال را توضیح دهد. .4



 عوامل مساعد کننده اسهال را توضیح دهد. .5

 فیزیولوژی جذب و ترشح روده ای آب و الکترولیت ها را توضیح دهد. .6

 مکانیسنم های اسهال آبکی را توضیح دهد. .7

 .بیان نماید را کودکان در یبوستو درمان  علل .8

 .دهد را شرح کودکان در شکم درد بروز علل .9

 

 جلسه یازدهم

 هدف كلی 

 ادراری هدستگا های بیماری

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شرح دهد را استرپتوکوکی در گلومرولونفریت درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، .1

 دهد توضیح را در پیلونفریت درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، .2

 .دهد توضیح را عفونت سیستم ادراریدر  درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، .3

 .کند تعریف را درمانی کریپتورکیدیسم تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .4

 .کند تعریف را درمانی هیپوسپادیازیس تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .5

 .کند تعریف را سپادیازیس اپی  درمانی تدابیر و راه های تشخیص عالئم،تعریف ، .6

 

 

 جلسه دوازدهم

 هدف كلی 

 عصبی دستگاه های بیماری
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد توضیح را در هیدروسفالی درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، 1-

 .دهد توضیح را در مننژیت درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، 2-

 .دهد توضیح را در انسفالیت درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، 3-

 .دهد توضیح را ذهنی ماندگی عقبدر  درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، 4-

 .شرح دهد را کودکان در درد سر بروز علل 5-

 

 جلسه سیزدهم

 هدف كلی 

 ها مسمومیت و حوادث سوانح،
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 .دهد را توضیح حوادث بندی طبقه و تعاریف 1-

 .کند بیان را کنترل سوانح در خانواده های برنامه 2-

 .دهد را شرح منزل در خطرات رفع چگونگی 3-

 .دهد توضیح را ها در مسمومیت درمانی تدابیر تشخیص، عالئم،- 4

 

 جلسه چهاردهم

 هدف كلی 

 خونی کم

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .کند تعریف را )آنمی( خونی کم 1

 .نماید را بیان آهن فقر خونی کم انیدرم و تدابیر پیشگیری طرق ، عالئم ، علل 2-

 .نماید را بیان ماژور تاالسمی درمانی وتدابیر عالئم ، علل 3-

 .نماید بیان را درمانی فاویسم تدابیر و عالئم ، علل 4-

 .نماید پالکت را بیان کمبود درمانی بیماری تدابیر و عالئم ، علل 5-

 .بیان نماید را هموفیلی درمانی و تدابیر پیشگیری طرق ، عالئم ، علل 6-

  .دهد شرح را  RHناسازگاری  در اثر نوزاد همولیتیک بیماری درمانی تدابیر و ،تشخیص بالینی تظاهرات ، پاتوژنز 7-

 

 جلسه پانزدهم

 هدف كلی 

 کودکان روانی-اجتماعی مسائل

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ببرد نام را خردسال کودکان نوزادان و رد روانپزشکی شایع مشکالت 1-

 .توضیح دهد را کودکان در خواب مشکالت 2-

 .نماید بیان را خوردن غذا مشکالت 3-

 .نماید بیان را جویدن ناخن مکیدن و انگشت با مشکالت برخورد نحوه و علل 4-

 .دهد شرح را دلبستگی اختالل 5-

 .کند تعریف را بزهکاری 6-

 کند. تحلیل مختلف به رویکردهای توجه با را بزهکاری علل 7-

 .شرح دهد را بزهکاری از پیشگیری سطوح 8-

 .دهد توضیح بزهکاری را از پیشگیری های استراتژی 9-

 

 جلسه شانزدهم

 هدف كلی 

 ضروری موارد در اولیه های کمک انجام و کودکان از مراقبت
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .توضیح دهد را کودکان از مراقبت نحوه 1-



 .دهد شرح ضروری را شرایط در اولیه های کمک 2-

 .شرح دهد را خارجی مواد در آسپیراسیون درمانی تدابیر تشخیص، عالئم،3- 

 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا و سامانه نوید رایانه و

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
 1391)مباحث مربوطه( ،  3و  2کتاب جامع بهداشت عمومی ، تالیف : اساتید دانشگاه ، جلد  .1

 1392نلسون : بیماریهای نوزادان،  .2

  2115مبانی طب کودکان نلسون ترجمه دکتر حسین فرشاد مقدم ، .3

(. نشر جامعه 1395درسنامه پرستاری کودکان ونگ، آرزومانیانس سونیا ، سنجری مهناز ، شوقی مهناز ) .4

 نگر

 (. انتشارات اندیشه رفیع1394پرستاری کودکان)کودک سالم( ، تالیف مریم رسولی ، ژیال میرالشاری ) .5

  (. انتشارات اندیشه رفیع1395پرستاری کودکان)کودک بیمار( ، تالیف مریم رسولی ، ژیال میرالشاری ) .6

 1395اطفال یک ، دکتر کامران احمدی  Guidelineکتاب  .7

Nelson textbook of pediatrics  2016 

Wong  D.L  Hockenbery   M . J . Nursing care of infant and children.(2015). St. 

louis :mosby 

 

 

 

 

 و شماره انتشار و صفحات مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله



 

 

 

 

 

 

 

 

 ه اسالید و ...( عالوه بر کتاب در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموع

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 ه منبع مطالعرتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان در صو

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته س خود. آیا برای در1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

متعاقبا اعالم می 

 گردد.
  

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 خ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:در صورت پاس           

..........................................................................................................................................................................................................  

...................  ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

رهشما  
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

    متعاقبا اعالم می گردد.  

 

 

     



مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیتکم را ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

متعاقبا اعالم می گردد.   بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 11 آزمون میان ترم

 7 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

             

        



 

 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس

25/6/99 

سه شنبه 

 11-8ها 

 

 جامعه بر آن تأثیر و کانکود سالمت اهمیت

 و رشد های شاخص بر تأکید با سالم کودک و نوزاد یک ویژگی های

 نمو 

رکارخانم س

 فرامرزیان

  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

 

1/7/99 

سه شنبه 

11-8ها   

 و رشد های شاخص بر تأکید با سالم کودک و نوزاد یک ویژگی های

 نمو 

 تغییرات و روند کودکان و نوزادان در میر و مرگ و ابتال های میزان

  اخیر های سال در آن

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

8/7/99 

سه شنبه 

11-8ها   

 تولد، سن هنگام وزن (نوزادان کننده تهدید عوامل و ها بیماری

 جنینی(

 

سرکارخانم 

  مجازی فرامرزیان

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

15/7/99 
سه شنبه 

11-8ها   

 نوزادان در مادرزادی شایع های ناهنجاری

 نوزاد ژنی و کروموزومی های یماریب

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

سه شنبه  22/7/99

11-8ها   

 جناب آقای  باکتریال( یها )بیماری دار بثوری تب های بیماری

 فروتنی

نرم افزار تولید   مجازی

 محتوا/کامپیوتر

سه شنبه  29/7/99

11-8ها   

 بیماری های تب دار بثوری)بیماری های ویروسی(

 

 جناب آقای 

 فروتنی

نرم افزار تولید   مجازی

 محتوا/کامپیوتر

6/8/99 

سه شنبه 

11-8ها   

 آن کننده ایجاد عوامل و نوزادی تشنج

 نوزادان هیپرترمی و هیپوترمی

 

سرکارخانم 

  مجازی فرامرزیان

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

13/8/99 

با توجه به تعطیل 

رسمی بودن در 

 14/8/99تاریخ 

 ارایه می گردد.

ه شنبه س

11-8ها   

 نوزادی یرقان

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر



21/8/99 
ه شنبه س

11-8ها   

 تنفسی دستگاه های عفونت

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

27/8/99 
ه شنبه س

11-8ها   

 گوارش دستگاه های عفونت

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

سه شنبه  4/9/99

11-8ها   

 ادراری دستگاه های عفونت

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان

نرم افزار تولید   مجازی

 محتوا/کامپیوتر

 (یازدهمامتحان میان ترم)تا پایان جلسه   11/9/99

 

نرم افزار تولید   مجازی 

 محتوا/کامپیوتر

سه شنبه  11/9/99

11-8ها   

سرکارخانم  دستگاه عصبیعفونت های 

 فرامرزیان

نرم افزار تولید   مجازی

 محتوا/کامپیوتر

18/9/99 
سه شنبه 

11-8ها   

 ها مسمومیت و حوادث سوانح،

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

25/9/99 
سه شنبه 

11-8ها   

 خونی کم

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

2/11/99 
سه شنبه 

11-8ها   

 کودکان روانی-اجتماعی مسائل

 

سرکارخانم 

 فرامرزیان
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر

9/11/99 
ه شنبه س

11-8ها   

 ضروری موارد در اولیه های کمک انجام و کودکان از مراقبت

 

سرکارخانم 

 یانفرامرز
  مجازی

نرم افزار تولید 

 محتوا/کامپیوتر


