
 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

میسانهای ابتال ، مرگ و  :هَضَع خلسِ

 میر نوزادان و کودکان 
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :یترم تحصیل 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 ّاییتفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

اّویت ٍ سالهت وَدن ٍ تاثیر آى بر 

خاهعِ 

 عَاهل تْذیذ وٌٌذُ سالهت وَدواى

 .ضاخص ّای هري ٍ هیر ًَزاداى را ًام ببرد. 1

 .ًام ببردرا  وَدواىضاخص ّای هري ٍ هیر  -2

داًطدَ بتَاًذ هْوتریي علل هري ًَزاداى را ًام -3

. ببرد

سال را  5ضاخص ّای هري ٍ هیر وَدواى زیر  -4

 .ًام ببرد

سال را  5ضاخص ّای هري ٍ هیر وَدواى زیر  -5

 .هحاسبِ ًوایذ

سال را ًام  5هْوتریي علل هري وَدواى زیر  -6

 .ببرد

 
 

 

 

 ضٌاختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
ضارکت در تحثم  

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ ضاخص ّای رضذ ٍ تىاهل:هَضَع خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:حصیلیسال ت
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 
 
 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یهَزشآووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

تاریخچِ ٍ ّذف از بررسی 

رضذ ٍ تىاهل 
تزرسی اّویت ٍیضگی ّای تکاهلی 

 

ٍیضگی ّای ًَساد ٍ کَدک سالن را تا تاکیذ تز . 1
. ضاخع ّای رضذ تیاى کي

. اغطالحات هزتَط تِ رضذ ٍ تکاهل را تعزیف کٌذ. 2
. ارد غیزطثیعی رضذ را تَضیح دّذهَ.  3
. غذک ّای رضذ را تطٌاسذ. 4
  

 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 از آىطرق پیطگیری 

بررسی سالهت وَدن در  :هَضَع خلسِ

 1دٍرُ ّای هختلف تىاهلی
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 تزرسی تکاهلی ضیزخَار

طثیعی رضذ در ضیزخَارگی را تیاى  هیشاًْای.1

 .کٌذ

ٍیضگیْای تکاهل حزکتی ظزیف ٍ عوذُ  .2

 . هزتَط تِ ایي دٍرُ را تطٌاسذ

تطاتق تا ًگزاًی ّای ًاضی اس رضذ ٍ تکاهل .3

. تَضیح دّذ

تغذیِ، خَاب، فعالیت ٍ پیطگیزی اس غذهِ .4

. در دٍرُ ضیزخَارگی تَضیح دّذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 
 

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بررسی سالهت وَدن در  :هَضَع خلسِ

 2دٍرُ ّای هختلف تىاهلی
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىٍ پس از پاداًطح
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 بررسی تىاهلی ًَپا

خالقی ٍ ، ا تکاهل تیَلَژی، حزکتی، رٍاًی، شٌاختی. 1

. دهعٌَی ًَپا تَضیح دُ

ای رشد ستاى، تاسی، خلق ٍ خَ ٍ تطاتق تا ًگزاًی ُ.2

 .دًاشی اس رشد ٍ تکاهل تَضیح دُ

تغذیِ، خَاب، فعالیت ٍ پیشگیزی اس صدهِ در دٍرُ .3

 .ًَپایی تَضیح دّد

 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بررسی سالهت وَدن در  :هَضَع خلسِ

 3دٍرُ ّای هختلف تىاهلی
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :ٍ همطع تحصیلی رضتِ

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (ُطبك)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 بررسی تىاهلی خردسال

 

 
ال را  تَضیح خزدسکَدك  تکاهل تیَلَژی، حزکتی.1

. ددُ

ای رشد ستاى، تاسی، خلق ٍ خَ ٍ تطاتق تا ًگزاًی ُ.2

 .دال را  تَضیح دُخزدسل کَدك ًاشی اس رشد ٍ تکام.3

س صدهِ در دٍرُ خزدسالی تغذیِ، خَاب، فعالیت ٍ پیشگیزی ا.4

 درا تَضیح دُ

 

 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بررسی سالهت وَدن در  :هَضَع خلسِ

 4دٍرُ ّای هختلف تىاهلی
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: لسِتاریخ ج 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 
 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 ًطدَیاىتىویلی دا
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 بررسی تىاهلی سي هذرسِ

 

 

. دتَضیح دُکَدك را تکاهل تیَلَژی، حزکتی، .1

ای رشد ستاى، تاسی، خلق ٍ خَ ٍ تطاتق تا ًگزاًی ُ.2

 .دًاشی اس رشد ٍ تکاهل تَضیح دُ

تجزتِ هدرسِ، اجتواعی شدى، ًقش هعلن ٍ ٍالدیي را .3

 .ددُدر کَدك سي هدرسِ تَضیح 

تزقزاری هحدٍدیت ٍ اًضثاط، رفتار هتقلة، تطاتق تا .4

ست را در کَدك تزس ٍ اضطزاب ٍ کَدکاى کلید تِ د

. دسي هدرسِ تَضیح دُ

 

 
 

 

 

 ضٌاختی
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…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  
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بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بیواریْا ٍ عَاهل تْذیذ  :هَضَع خلسِ

 وٌٌذُ سالهت ًَزاد
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :م تحصیلیتر 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 
 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 ًَزاد ًارس -1

 ون ٍزى -2

 دیر رس -3

 

دّذ  یحرا تَض یزپذ یةآس هشخصات ًَساد.1

اختالالت ٍ  کن ٍسى ًَساد ًارس ٍ هشخصاى.2

 .دّذ یحًَساداى را تَض یيّوزاُ تا ا

 کٌذ یحرا تشز یزرسّا ٍ عالئن ًَساد د ٍیژگی.3

ٍ هزاقثت ّای هزتَطِ ی رحنرشذ داخل  یزتاخ.4

 را تیاى کٌذ

را  یزپذ یةدر ًَساداى آس یپزستار یّا هزاقثت.5

 .دکي یاىب

 
 

 

 

 ضٌاختی
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سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ
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یْای ضایع وَدواى ٍ بیوار :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

ًاٌّداریْای ضایع  :هَضَع خلسِ

 هادرزادی
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :خلسِ رٍز ٍ ساعت برگساری

20-18 

 

 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 هاىز

 (یمِدق)

 

ّیذرٍسفالی 
هیکزٍسفالی 

ًقایص لَلِ عصثی 

آتزسی هزی 

 اختالالت قلثی

 

 

. ّیذرٍسفالی ٍ هیکزٍسفالی را تتَاًذ شٌاسایی کٌذ
راّْای پیطگیز اس تزٍس ًقایع عػثی در ًَساد را تطٌاسذ ٍ 

. درهَقع هٌاسة آهَسش دّذ
. عالئن ًَساد هثتال تِ آتزسی هزی را تخَتی تطٌاسذ 

. ع اختالالت  هادرسادی قلثی را ًام تثزیذاًَا
. عالئن تیواریْای قلثی ًَساد را تطٌاسذ

اقذاهات هٌاسة جْت پیطگیز ٍ یا تسخیع توَقع ًَاقع 
 .هادرسادی را ضزح دّذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
تحثهطارکت در   

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بیواریْای ورٍهَزٍهی ٍ :هَضَع خلسِ

 شًی ًَزاد
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 
 
 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

ّیپَتیرٍئیذی 

فٌیل وتًََری 
 گاالکٌَسٍهی

 
 

 

 

 .عالئن ّیپَتیرٍئیذی را بطٌاسذ

 .عالئن فٌیل وتًََری را بطٌاسذ

 .عالئن گاالوتَزٍهی را بطٌاسذ

. سهاى ٍ ًحَُ غزتالگزی را تذاًذ

رهاى ٍ هزاقثت اس ایي ًَساداى را آهشش ّای السم جْت د

 .شزح دّذ

 
 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بیواریْای ضایع در  :هَضَع خلسِ

 ًَزاداى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

س هطالب رئَ
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 ّیپرترهی -1

 ّیپَترهی -2

 تطٌح -3

. تَضیح دّذ ّیپزتزهی را

اقذام السم جْت پیشگیزی اس  ّیپزتزهی را 

. شزح دّذ

ّیپَتزهی را شزح دّذ  

اقذام السم جْت پیشگیزی اس  ّیپَتزهی را 

. شزح دّذ

. تشٌج ًَسادی را اس کَدکی افتزاق دّذ
 .اقذام هٌاسة جْت کٌتزل تطٌج را تیاى کٌذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ زردی ًَزاد:هَضَع خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :لطع تحصیلیرضتِ ٍ م

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 
 
 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یٍش آهَزشر
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 اختالالت ّوَلیتیه -1

 یرلاى فیسیَلَشیه -2

 ًاسازگاری خًَی -3

 درهاى زردی -4

 .سردی ًَساد را تعزیف کٌذ

 .اًَاع سردی را ًام تثزد 

هزاقثت ّای هزتَط تِ اًَاع سردی را 

. تَضیح دّذ

 .درهاى سردی را شزح دّذ

کزى ایکتزٍس ٍ اریتزٍ تالستَس جٌیٌی را 

 تَضیح دّذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

وَدواى ٍ  بیواریْای ضایع :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ هرالبت از ًَزاد:هَضَع خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 عوَهی ًَزاد بْذاضت -1

 هرالبت از بٌذًاف -2

هرالبت از دستگاُ  -3

 تٌاسلی

آهَزش ًىات هرالبتی بِ  -4

 خاًَادُ

 

هزاقثتْای السم جْت تْذاشت عوَهی 

 .ًَساد را شزح دّذ

هزاقثتْای السم جْت تٌذًاف ًَساد را 

 .تیاى کٌذ

هزاقثتْای السم اس دستگاُ تٌاسلی ًَساد 

 .را تَضیح دّذ

ًَساد را  آهَسش ّای السم جْت ایوٌی

 .تِ خاًَادُ شزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت تاسًگِ داشتي 

راُ َّایی ًَساد را تِ خاًَادُ تَصیح 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .دّذ

آهَسش ّای السم جْت خَاب ٍ 

 .تیذاری ًَساد را تِ خاًَادُ شزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ٍسى گیزی 

 .ًَساد را تِ خاًَادُ شزح دّذ

آهَسش ّای السم جْت ٍاکسیٌاسیَى 

 .اد را تِ خاًَادُ تَضیح دّذًَس

 



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

ضایع در عفًَی هاریْای بی :هَضَع خلسِ

 1وَدواى 
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 
 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

عفًَتْای تٌفسی 
عفًَتْای ادراری 

عفًَتْای گَارضی 
 

 

 

. اًَاع پٌَهًَی در وَدواى را تَضیح دّذ

. عالئن تزًٍشیَلیت در ًَساداى را تیاى کٌذ

. عالئن اپیگلَتیت در کَدکاى  را تشٌاسذ

عالئن عفًَت ادراری را در شیزخَاراى ٍ کَدکاى افتزاق 

. دّذ

. اًَاع اسْال را ًام تثزد

. درجات دّیذراتاسیَى را تشٌاسذ

 .ء تغذیِ در کَدکاى را ًام تثزدعالئن سَ
 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

بیواریْای  :هَضَع خلسِ :هَضَع خلسِ

 2ضایع در وَدواى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

س هطالب رئَ
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

بیواریْای بثَری تب دار 
 CNSتیواریْای 

کن خًَی ّا 

 
 

 

 

. عالئن سزخک را تشٌاسذ

. عالئن آتلِ هزغاى را تیاى کٌذ

. عالئن هخولک را شزح دّذ

. ًحَُ پیشگیز اس اًتقال تیواریْای ٍاگیز را تذاًذ

. تشٌج ٍ ًحَُ کٌتزل آى در کَدکاى را شزح دّذ
. علل ٍ عالئن فلج هغشی را تَضیح دّذ

. ی را تیاى کٌذًحَُ هزاقثت اس کَدک هثتال تِ فلج هغش
. آًوی فقز آّي را تطٌاسذ
. اًَاع تاالسوی را ًام تثزد

 .ًحَُ پیطگیزی اس تَلذ کَدک هثتال تِ تاالسوی  را تذاًذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى

 رٍاًی-هسائل اختواعی:هَضَع خلسِ

 وَدواى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :هذت زهاى خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: یخ خلسِتار 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد یاىداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 ی داًطدَیاىتىویل
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

اختالفات ٍالذیي 
کَدکاى سزراّی 
کَدکاى تشّکار 
کَدک آساری 

 

 
هشکالت هزتَط تِ ساسگاری رٍاًی اجتواعی کَدك را  

 .دتَضیح دُ

 .آسار جسوی، جٌسی ٍ عاطفی در کَدکاى را تیاى کٌد

 .عالئن هزتَط تِ آسار جٌسی را تشٌاسد

 .آًْا را شزح دّداقداهات هزتَط تِ 

 

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
 پایاًی

90 
 دقیقِ



 
سبسٍار پسضىی علَم هروس  هطالعات تَسعِ آهَزش وویتِ تخصصی برًاهِ ریسی درسی  
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بیواریْای ضایع وَدواى ٍ  :ًام درس

 طرق پیطگیری از آى
 :پیص ًیاز خلسِ دلیمِ 90 :لسِهذت زهاى ج ووه ّای اٍلیِ :هَضَع خلسِ

 بْذاضت :داًطىذُ حویذُ گلی :ًام هذرس
وارضٌاسی  :رضتِ ٍ همطع تحصیلی

 بْذاضت عوَهی
 

: تاریخ خلسِ 6 :ترم تحصیلی 98-99:سال تحصیلی
یىطٌبِ  :رٍز ٍ ساعت برگساری خلسِ

20-18 

 

 

 

 

 :     ّذف ولی ایي خلسِ

رئَس هطالب 
 اّذاف رفتاری

 :درس لادرخَاّذ بَد اىیداًطدَ پس از پا
 یادگیری یطِح

 (حروتی_ضٌاختی،عاطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَزش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَزشووه 

 یتْایفعالیف ٍ ٍظا

 تىویلی داًطدَیاى
 ًحَُ ارزضیابی

 زهاى

 (یمِدق)

 

 ووه ّای اٍلیِ در هَارد ضرٍری

. ًذاقذاهات اٍلیِ در خػَظ کوک تِ کَدکاى را تذا
رٍش ّای هزتَط تِ تاسکزدى راُ َّایی در سٌیي هختلف را ضزح 

. دّذ
 .اقذاهات احیا را تِ تفکیک ضیزخَارگی ًَسادی ٍ کَدک تیاى کٌذ

 
 

 

 

 ضٌاختی
 
 
 

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخٌزاًی، پزسص ٍ 
 پاسخ

ٍیذئَ پزٍ صکتَر ٍ 
 ٍایت تزد

ضزکت فعال در کالط ٍ 
 هطارکت در تحث

 ٍرٍدی ٍ  آسهَى
ًیپایا  

90 
 دقیقِ
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: لیست منابع

 2015کودکان نلسون  :منایع وابسته  1392 -3جلد  یکتاب جامع بهداشت عموم  -:منابع اصلی

آمارهای سازمان جهانی بهداشت، شرق مدیترانه 

 

 

 


