
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 52/6/99 تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری (  :  نام درس )واحد
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  ری:بازنگتدوين /  تاريخ
 

 جامعه بر اهمیت سالمت کودکان وتأثیر آن:  جلسهعنوان 

 :آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 جامعه بر آن تأثیر و کودکان سالمت اهمیت-0

 نمو و رشد های شاخص بر تأکید با سالم کودك و نوزاد يك ويژگی های-5

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند :

 .دهد شرح را برجامعه آن تأثیر و کودکان متسال اهمیت .0

 .کند تعريف را نمو و رشد .5

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

 .کند بیان را کودك تكاملی مراحل .0

 .دهد شرح را از لحاظ شاخص های رشدو نمو  وکودك سالم نوزاد های ويژگی .2

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

 .کند بازگو او رشد طول را در کودك سر دور و قد وزن، تغییرات .2

 .دهد توضیح را وزنی و كم اي تغذیه قد كوتاه الغري، مفاهیم

 ترکیبی       /          (online) مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 وم پزشكیمرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دومجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 0/2/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  واحد: تعداد

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 :  جلسهعنوان 

  اخیر های سال در آن تغییرات و روند کودکان و نوزادان در میر و مرگ و ابتال های میزان 
 گی هاي یك نوزاد وكودك سالم با تأكید برشاخص هاي رشد و نموویژ 

 :آشنایی با:   جلسههدف کلی 

  اخیر های سال در آن تغییرات و روند کودکان و نوزادان در میر و مرگ و ابتال های میزان -0

 گی های يك نوزاد وکودك سالم با تأکید برشاخص های رشد و نموويژ -5

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند :

 .میزان های ابتال و مرگ و میر در نوزادان وکودکان را توضیح دهد .0

 د.زمان معاينه نوزادان و کودکان و نكات مهم طبیعی و غیر طبیعی در معاينه نوزادان را شرح ده .5

 آزمايش های رايج غربالگری را شرح دهد. .3

 تغییرات طبیعی نوزادان در دوره انتقالی را توصیف كند. .0

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 دسامانه نوی و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 سومجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  رشته تحصیلی:مقطع /                   بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 8/2/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جنینی( تولد، سن هنگام وزن (نوزادان كننده تهدید عوامل و ها بیماري:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 جنینی( تولد، سن هنگام وزن (نوزادان کننده تهديد عوامل و ها بیماری آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 اهداف اختصاصی : 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو 

 نوزاد آسیب پذير را تعريف نمايد. .0

 نوزادان آسیب پذير را طبقه بندی نمايد. .5

 د.ده شرح را نوزادی خطرزا دردوره عوامل ومهمترين شايعترين .3

 عوامل موثر و زمینه ساز در تولد نوزادان آسیب پذير را نام ببرد. .0

 راتعريفكند. Pre matureنوزاد  .2

 .بر نارسی نوزاد راشرحدهدموثر  عوامل .6

 مشكالت توام با نارسی نوزادان را توضیح دهد. .2

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

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

 کند. راتعريف Post matureنوزاد  .01

 رابیان کند. Post matureتظاهرات بالینی نوزاد  .00

 رابیان کند. Post matureتولد نوزاد ثر بر عوامل مو .05

 .تعريف کند را (LBW)تولد  زمان کم وزننوزاد با  .03

 .راتعريف کند (VLBW)تولد  زمان کم بسیار وزننوزاد با  .00

 .راتعريف کند (ELBW)تولد  زمان بی نهايت کم وزننوزاد با  .02

 نوزاد با تاخیر رشد داخل رحمی را تعريف کند. .06

 ه نسبت سن حاملگی را تعريف کند.نوزاد با جثه بزرگ ب .02

 مشكالت نوزاد با جثه بزرگ به نسبت سن حاملگی را بیان کند. .08

 نوزاد با جثه کوچك به نسبت سن حاملگی را تعريف کند. .09

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –ید و ارائه محتوا رایانه و نرم افزارهاي تول امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو



 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه .()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیآموزشی:   گروه            بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 02/2/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 ظرین نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 :  جلسهعنوان 

 نوزادان در مادرزادی شايع های ناهنجاری

 نوزاد ژنی و ومیکروموز های بیماری

 :آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 نوزادان در مادرزادی شايع های ناهنجاری-0

 نوزاد  ژنی و ومیکروموز های بیماری-5

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مادرزادی را تعريف کند ناهنجاريهای .0

 .شكری وکام شكری را تعريف کند عالئم ،راه های تشخیص و تدابیر درمانی لب تعريف ، .5

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

 .عالئم ، راه های تشخیص و تدابیر درمانی سندرم داون را  توضیح دهد تعريف ، .0

 .عالئم ، راه های تشخیص و تدابیر درمانی سندرم ترنر را توضیح دهد تعريف ، .2

 .عالئم ، راه های تشخیص و تدابیر درمانی نقايص لوله عصبی را توضیح دهدتعريف ،  .6

 ترکیبی       /          (nlineoمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 تهیه شده توسط مدرس اسالیدهای  پاورپورینت منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  دقیقه    مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 پنجمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 55/2/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

گیری بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشنام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 جناب آقای فروتنی مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهاي بثوري تب دار ):  جلسهعنوان 

 :   جلسهلی هدف ک

 بیماريهای بثوری تب دار )بیماريهای باکتريال( آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در بیماری مخملك را  توضیح دهد  .0

 .ندعالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در بیماری ديفتری را  بیان ک .5

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

 .عالئم ، تشخیص روش پیشگیری و تدابیر درمانی در بیماری کزاز را  توضیح دهد .0

 .عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در تب روده ای )حصبه( را شرح دهد .2

 .ری و تدابیر درمانی در تب مالت )بروسلوز( را توضیح دهدعالئم ، تشخیص ، روش پیشگی .6

 .عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در بیماری سل را  توضیح دهد .2

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –محتوا رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 دقیقهمدت زمان )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه      : 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 

 

 ششمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  اشت عمومیبهدگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 59/2/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 نشجويان  :تعداد دا

 جناب آقای فروتنی مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهاي بثوري تب دار ):  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماری های بثوری تب دار)بیماريهای ويروسی( آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 ن دوره بايد بتواند: دانشجو  در پايا

 .عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در بیماری سرخك را توضیح دهد .0

 .عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی د ربیماری سرخجه را شرح دهد .5

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

 .ص روش پیشگیری و ، تدابیر درمانی در بیماری اوريون را شرح دهدعالئم ، تشخی .0

 عالئم ، تشخیص ، روش پیشگیری و تدابیر درمانی در آبله مرغان را توضیح دهد .2

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

 ترکیبی       /          (onlineزی )مجا حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 ورینت تهیه شده توسط مدرساسالیدهای  پاورپ منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مان :    دقیقهمدت ز جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 

 

 هفتمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 6/8/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

پیشگیری  بیماريهای شايع کودکان و طرقنام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 :  جلسهعنوان 
 تشنج نوزادی و عوامل ايجادکننده آن

 هیپوترمی و هیپرترمی نوزادان

 :   جلسههدف کلی 

 تشنج نوزادی و عوامل ايجادکننده آن آشنایی با 

 هیپوترمی و هیپرترمی نوزادان آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تشنج را توضیح دهد .0

 .علل بروز تشنج را نام ببرد .5

 .تشنج ناشی از تب را شرح دهد .3

 .یح دهدنحوه افتراق تشنج از لرزش های عضالنی نوزاد را توض .0

 .تدابیر درمانی و اقدامات الزم هنگام بروز تشنج را توضیح دهد .2

 .هیپوترمی را تعريف کند .6

 .علل هیپوترمی را شرح دهد .2

 .عوارض و تدابیر درمانی هیپوترمی را توضیح دهد .8

 هیپرترمی را تعريف کند. .9

 .علل هیپرترمی را شرح دهد .01

 .عوارض و تدابیر درمانی هیپرترمی را توضیحد هد .00

 را تعريف کندتب  .05

 ..علل بروز ، تشخیص و درمان تب را توضیح دهد .03

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :



 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درس بخش دوم 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:         بهداشت اوز      : دانشکد

 00/8/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04ت کالس: مد

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 يرقان نوزادی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یرقان نوزادي آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پاتوفیزيولوژی بروز زردی و هیپربیلی روبینمی راتوضیح دهد .0

 .زاد را بیان کندعلل بروز زردی در نو .5

 .تظاهرات بالینی زردی ر اشرح دهد .3

 .تشخیص های افتراقی زردی را نام  ببرد .0

 .زردی فیزيولوژيك را توضیح دهد .2

 .زردی همراه با شیر مادر را توضیح دهد .6

 .هیپر بیلی روبینمی پاتولوژيك را شرح دهد .2

 .کرنیكتروس ر اتوضیح دهد .8

 .تظاهرات بالینی کرنیكترو س را شرح دهد .9

 حوه پیشگیری از ايجاد کرنیكتروس را شرح دهدن .01

 .تدابیر درمانی هیپربیلی روبینمی )فتوتراپی، تعويض خون( را توضیح دهد .00

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 مهن هسلج
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : کدشناد
 عمومی

 51/8/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

نظری نوع واحد:  
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:     واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کودکان عفونت های حاد دستگاه تنفس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 كودكان عفونت هاي حاد دستگاه تنفس آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 ايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره ب

 انواع عفونت های حاد تنفسی را نام ببرد. .0

 خصوصیات اپیدمیولوژيك انواع عفونت های حاد تنفسی را توصیف کند. .5

 نكات مهم در گرفتن سابقه و معاينه کودك مبتالبه عفونت حاد دستگاه تنفس را توصیف کند. .3

 عوامل خطر در کودك مبتالبه عفونت حاد دستگاه تنفس را نام ببرد. .0

 ماه بیان نمايد. 5نواع طبقه بندی عفونت حاد دستگاه تنفس کودکان را در شیرخوار کمتر از ا .2

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

 ماه بیان نمايد. 5طبقه بندی عفونت حاد دستگاه تنفس کودکان را در کودك باالتر از  .2

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

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

 موارد پیگیری در ارتباط با درمان سرپايی را توضیح دهد. .01

 و يا گلودرد را ذکر نمايد.نكات مهم در گرفتن سابقه و معاينه کودك  مبتال به گوش درد  .00

 انواع طبقه بندی کودکان مبتال به عاليم ناراحتی گوش و يا گلو درد را بیان نمايد. .05

 بیان نمايد. WHOدرمان التهاب ماستوئید ،اوتیت حاد و مزمن مديا را براساس دستورالعمل  .03

 درمان آبسه حلق و گلودرد چرکی را بیان کند. .00

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) /      حضوری         روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 دهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرساسالی منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه گیری جمع بندی و نتیجه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 52/8/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

ودکان و طرق پیشگیری بیماريهای شايع کنام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماريهای دستگاه گوارش:  جلسهوان عن

 :   جلسههدف کلی 

 بیماریهاي دستگاه گوارشآشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند

 .عالئم ، تشخیص و تدابیر درمانی در استفراغ را شرح دهد .0

 انواع اسهال را تعريف کند . .5

 سال جهان و ايران توضیح دهد. 2وضعیت اسهال را درکودکان زير  .3

 ل عوامل ايجاد کننده اسهال را توضیح دهد.راه های انتقا .0

 عوامل مساعد کننده اسهال را توضیح دهد. .2

 فیزيولوژی جذب و ترشح روده ای آب و الكترولیت ها را توضیح دهد. .6

 مكانیسنم های اسهال آبكی را توضیح دهد. .2

 يبوست درکودکان را بیان نمايدو درمان  علل .8

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

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 نوع آزمون : عنوان و 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه      مدت زمان:

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

 

 يازدهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 0/9/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری درس )واحد(  :   نام
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  ين / بازنگری:تاريخ تدو
 

 بیماريهای دستگاه ادراری:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماریهاي دستگاه ادراريآشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 عالئم ، تشخیص ، تدابیر درمانی در گلومرولونفريت استرپتوکوکی را شرح دهد .0

 ضیح دهدعالئم ، تشخیص ، تدابیردرمانی در پیلونفريت ر اتو .5

 .را توضیح دهد عفونت سیستم ادراریعالئم ، تشخیص، تدابیر درمانی در  .3

 .عالئم ، راه های تشخیص و تدابیر درمانی کريپتورکیديسم را تعريف کند تعريف ، .0

 عالئم ، راه های تشخیص و تدابیر درمانی هیپوسپاديازيس را تعريف کند تعريف ، .2

 ..یر درمانی اپیسپاديازيس را تعريف کندعالئم ، راه های تشخیص و تدابتعريف ،  .6

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه  

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 00/9/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس هدقیق 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عصبی دستگاه های بیماری:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 عصبی دستگاه هاي بیماري آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .عالئم ، تشخیص ، تدابیر درمانی در هیدروسفالی را توضیح دهد .0

 .درمانی در مننژيت را توضیح دهد عالئم ، تشخیص ، تدابیر .5

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

 عالئم ، تشخیص ، تدابیر درمانی در عقب ماندگی ذهنی را توضیح دهد .0

 .علل بروز سردرد درکودکان را شرح  دهد .2

 رکیبیت       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    همقدم 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیزدهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 08/9/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه               روز:

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها مسمومیت و وادثح سوانح،:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ها مسمومیت و وادثح سوانح،آشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .دهد را توضیح حوادث بندی طبقه و تعاريف 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-

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 ن و نوع آزمون : عنوا

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مان:      دقیقهمدت ز

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 52/9/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  يخ تدوين / بازنگری:تار
 

 خونی کم:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 خونی كمآشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .کم خونی )آنمی( را تعريف کند .0

 .علل ، عالئم ، طرق پیشگیری و تدابیر درمانی کم خونی فقر آهن را بیان نمايد .5

 .ی تاالسمی ماژور را بیان نمايدعلل، عالئم و تدابیر درمان .3

 .علل، عالئم و تدابیر درمانی فاويسم را بیان نمايد .0

 .علل، عالئم و تدابیر درمانی بیماری کمبود پالکت را بیان نمايد .2

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

 .را شرح دهد  RHاری همولیتیك نوزاد در اثر ناسازگاریتظاهرات بالینی ، تشخیص و تدابیر درمانی بیم ،پاتوژنز  .2

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /    

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

کارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 5/01/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011ال تحصیلی  : س

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم فرامرزيان مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04کالس: مدت 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کودکان روانی-اجتماعی مسائل:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 كودكان روانی-اجتماعی مسائلآشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .ببرد نام را خردسال کودکان نوزادان و در روانپزشكی شايع مشكالت .0

 .توضیح دهد را کودکان در خواب شكالتم .5

 .نمايد بیان را خوردن غذا مشكالت .3

 .نمايد بیان را جويدن ناخن مكیدن و انگشت با مشكالت برخورد نحوه و علل .0

 .دهد شرح را دلبستگی اختالل .2

 .کند تعريف را بزهكاری .6

 کند. تحلیل مختلف به رويكردهای توجه با را بزهكاری علل .2

 شرح دهد را كاریبزه از پیشگیری سطوح .8

 .دهد توضیح بزهكاری را از پیشگیری های استراتژی .9

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ش دوم درس بخ 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

شت کارشناسی بهدا مقطع / رشته تحصیلی:                  بهداشت عمومیگروه آموزشی:              بهداشت اوز               : دانشکد
 عمومی

 9/01/99تاريخ ارائه درس : 99 -0011سال تحصیلی  : 

بیماريهای شايع کودکان و طرق پیشگیری نام درس )واحد(  :  
 واحد( 5از آن)

 8-01ساعت:       سه شنبه           روز:    

 نظری نوع واحد:
 

 52 تعداد دانشجويان  :

 رزيانسرکارخانم فرام مسئول درس: واحد 5  تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزيان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ضروری موارد در اولیه های کمك انجام و کودکان از مراقبت:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ضروري موارد در اولیه هاي كمك انجام و كودكان از مراقبتآشنایی با 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .توضیح دهد را کودکان از مراقبت نحوه .0

 دهد شرح ضروری را شرايط در اولیه های کمك .5

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

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهاي تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 دقیقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


