
 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 کَدک سبلنپزستبری  :ًبم درس
آضٌبیی ثب ضبخصِ ّبی :هَضَع جلسِ

 ارسیبثی سالهت
 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ

پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 5/1: ٍاحذ

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
ضٌجِ  چْبر :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 

 

 .ضزح دّذرا سالهت در دٍرُ کَدکی داًطجَ ثتَاًذ :     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ٍُ تذریسضی)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

 سالهت در دٍرُ کَدکی -1

ثزًبهِ ّبی هزاقجت  -2

 ثْذاضتی

. تحَالت ثْذاضتی را ثیبى کٌذ -1

تبریخچِ، هیشاى هزگ ٍ هیز، اثتال ٍ  -2

 .صذهبت را در کَدکبى ثزرسی کٌذ

را  2020د تب سبل شبخص هبی سالمتی افرا -3

 .تعیین کنذ

 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه

 2015ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، پرستاری کودکان ونگ،  2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ پزستبری اس کَدکبى:هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (دریسضیَُ ت)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

 فلسفِ هزاقجت -1

 هزاقجت خبًَادُ هحَر -2

 هزاقجت غیزتزٍهبتیک -3

 ارتجبط درهبًی -4

تأثیز خبًَادُ، اجتوبع،  -5

فزٌّگ ٍ هذّت ثز 

 سالهت 

ًقص پزستبر در اهز  -6

 هزاقجت

هحَس سا دس یک  اًَادُهفبّین هشثَط ثِ هشاقجت خ 

. دپبساگشاف ثیبى کي

 .هشاقجت غیشتشٍهبتیک سا ضشح دّذ

 .دش ّبی  پشستبس کَدکبى سا ثیبى کيًق

ُ دس پشستبسی کَدکبى سا تَصیف ًقص ّبی تَسؼِ یبفت

 .دکي

هزّت ثش سالهت کَدک تأثیش خبًَادُ، اجتوبع، فشٌّگ ٍ 

 .دسا تَضیح دُ

 .دثیبى کي ًذ پشستبسی اص کَدکبى ساهشاحل فشای

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ هفبّین رضذ ٍ تکبهل:هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 2015، نشر جامعه نگر، پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 

 

 پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
ثبسی ٍ ًقص آى ثز تکبهل :هَضَع جلسِ

 کَدک
 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ

پزستبری ثْذاضت هبدر  :لسِپیص ًیبس ج

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 هفبّین رضذ ٍ تکبهل -1

 تئَری ّب یتکبهل -2

 اثشار غزثبلگزی تکبهل -3

   ستجظ ثب سضذ ٍ اصَل ٍ اصغالحبت م

 .دتکبهل سا تَصیف کي

 ٍسد تکبهل رٌّی ٍ هفبّین ػوَهی دس م

 .دضخصیت  سا تَضیح دُ

 ُ فشٍیذ، پیبطُ،  ای تکبهلیهشاحل تئَسی

 .اسیکسَى ٍ کَّلجشگ سا ًبم ثجشد

 .دصِ ثب سًٍذ ثشسسی تکبهل آضٌب ضَثِ عَس خال

. ابسار غربالگری رشذ و تکامل کودک را شرح دهذ
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  ونآزم
 پایانی

90 
 دقیقه

 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر،  2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

الت رئَس هط
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

 ثبسی ٍ ًقص آى -1

ودک را توضیح بازی و نقش آن بر تکامل ک -1
. دهذ

نقش پرستار را در کاربرد بازیهای خاص موثر  -2
 .بر رشذ کودک را شرح دهذ

نقش پرستار را در کاربرد بازیهای خاص موثر  -3
 .بر آموزش به کودک و خانواده را شرح دهذ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

س و شرکت فعال در کال
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه

 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
ی کبرضٌبس :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 گیزییبد یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

ارتقب سالهت کَدک  -1

 ضیزخَار

 1-  ،سٍاًی،  تکبهل ثیَلَطی، حشکتی

. دضٌبختی ضیشخَاس تَضیح دُ

 لق ٍ خَ ٍ تغبثق ثب سضذ صثبى، ثبصی، خ

ای ًبضی اص سضذ ٍ تکبهل ًگشاًی ُ

. دتَضیح دُ

  تغزیِ، خَاة، فؼبلیت ٍ پیطگیشی اص

. دهِ دس دٍسُ ضیشخَاسگی تَضیح دّذظ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
ایانیپ  

90 
 دقیقه

 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
ّذاضت هبدر پزستبری ة :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

هطکالت ثْذاضتی دٍرُ  -1

 ضیزخَارگی

 1-  پبتَفیضیَلَطی، تظبّشات ثبلیٌی، تذاثیش

دسهبًی ٍ پشستبسی ثیوبسی کَاضیکَس، 

سن هبساسوَس، حسبسیت غزایی،  ساضیتی

 . ٍ   اسکَسثَت سا تَضیح دّذ

 ریِ، ٍ اصغالحبت سٍش ًبهٌبست تغ

 .دهشثَعِ تَضیح دُ

پبتَفیضیَلَطی، تظبّشات ثبلیٌی، تذاثیش دسهبًی ٍ پشستبسی قَلٌج، 

ػذم سضذ، دسهبتیت دیبپش، هشگ ًبگْبًی ضیشخَاس ٍ آپٌِ 

 ضیشخَاسگی تَضیح دّیذ
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

و سخنرانی، پرسش 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه

 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 

 

 

 

ّذاضت هبدر پزستبری ة :پیص ًیبس جلسِ سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 ریاّذاف رفتب

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

 ارتقب سالهت کَدک ًَپب -1

 1-   ،تکبهل ثیَلَطی، حشکتی، سٍاًی

، اخالقی ٍ هؼٌَی ًَپب تَضیح  ضٌبختی

. ددُ

  سضذ صثبى، ثبصی، خلق ٍ خَ ٍ تغبثق ثب

ای ًبضی اص سضذ ٍ تکبهل ًگشاًی ُ

 .دتَضیح دُ

  تغزیِ، خَاة، فؼبلیت ٍ پیطگیشی اص

 .صذهِ دس دٍسُ ًَپبیی تَضیح دّذ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

و سخنرانی، پرسش 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه

 2015پرستاری کودکان ونگ، ترجمه مهناز شوقی، نشر جامعه نگر، : منابع



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 

 

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 ریاّذاف رفتب

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

ارتقب سالهت کَدک  -1

 خزدسبل

 1-  ٍاًی، تکبهل ثیَلَطی، حشکتی، س

کَدک ضٌبختی ، اخالقی ٍ هؼٌَی 

. دال سا  تَضیح دُخشدس

  سضذ صثبى، ثبصی، خلق ٍ خَ ٍ تغبثق ثب

ای ًبضی اص سضذ ٍ تکبهل کَدک ًگشاًی ُ

 .دال سا  تَضیح دُخشدس

 ص صذهِ دس تغزیِ، خَاة، فؼبلیت ٍ پیطگیشی ا

 .ددٍسُ خشدسبلی سا تَضیح دُ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

پرسش و  سخنرانی،
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه
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ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح درس    

 

 

 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
تبری ثْذاضت هبدر پزس :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 ف رفتبریاّذا

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

هطکالت ثْذاضتی اٍایل  -1

 خزدسبلی

 1-   

 اهرات ببلینی، عوارض، ارزشیببی اتیولوشی، تظ

تشخیصی، تذابیر درمبنی، پرستبری پیش آگهی و 

پیشگیری را در مورد مننصیت، انسفبلیت ، 

 . دنونوکلئوز عفونی و ایذز  را توضیح دهمو

  ،مشخصبت عبملین و  انواع ،عوامل مستعذکننذه

 تشخیص هبی  به همراه و تذابیر مصذومین

 .دح دهپرستبری سوء رفتبر را  توضی

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 و ورودی  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه
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 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
ضٌبسی کبر :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

  ،سیکل زنذگی، انتقبل و پبتوشنس، تظبهرات ببلینی

ارزشیببی تشخیصی، تذابیر درمبنی، پرستبری 

 .دیبزیس و آنتروبیبزیس را توضیح دهشیبرد
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 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ
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رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

ارتقب سالهت کَدک سي  -1

 هذرسِ

 1-  ،تکبهل ثیَلَطی، حشکتی، سٍاًی

سي کَدک ضٌبختی، اخالقی ٍ هؼٌَی 

. دهذسسِ تَضیح دُ

 ٍ َتغبثق ثب  سضذ صثبى، ثبصی، خلق ٍ خ

ای ًبضی اص سضذ ٍ تکبهل ًگشاًی ُ

 .دتَضیح دُ

  تجشثِ هذسسِ، اجتوبػی ضذى، ًقص هؼلن

ٍ ٍالذیي سا دس کَدک سي هذسسِ تَضیح 

 .ددُ

  ثشقشاسی هحذٍدیت ٍ اًضجبط، سفتبس

هتقلت، تغبثق ثب تشس ٍ اضغشاة ٍ 

ست سا دس کَدک سي کَدکبى کلیذ ثِ د

. دهذسسِ تَضیح دُ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه
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 اعتس 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 .دّذ داًطجَ ثتَاًذ را ضزح:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

هطکالت ثْذاضتی  -1

 درسِکَدک سي م

 1-   تغزیِ، خَاة، فؼبلیت، ثْذاضت

ص دًذاى، ثْذاضت هذسسِ ٍ پیطگیشی ا

 .دصذهِ دس دٍسُ ًَثبٍگی تَضیح دُ

  اتیَلَطی، تظبّشات ثبلیٌی، اسصضیبثی

تطخیصی، تذاثیش دسهبًی، پشستبسی ثی 

س دفغ ادساس ٍ هذفَع سا تَضیح اختیبسی د

. ددُ

 

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سش و سخنرانی، پر
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه
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 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
ی ثْذاضت هبدر پزستبر :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت
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 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ

رئَس هطبلت 
 فتبریاّذاف ر

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)
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 سبعت 2 :هذت سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ پزستبری کَدک سبلن :ًبم درس
پزستبری ثْذاضت هبدر  :پیص ًیبس جلسِ

 ٍ ًَساد

 پزستبری :داًطکذُ حویذُ گلی :ًبم هذرس
کبرضٌبسی  :رضتِ ٍ هقطع تحصیلی

 پزستبری
 

  :تبریخ جلسِ 4:تزم تحصیلی 98-99:سبل تحصیلی
چْبر ضٌجِ  :رٍس ٍ سبعت ثزگشاری جلسِ

 16-18سبعت

 ارتقب سالهت ًَجَاى -1

 1-   تکبهل ثیَلَطی،سیستن اسصضی

توبػی ضخصی، سٍاًی، هحیظ ّبی اج

. ددٍسُ ًَجَاًی سا  تَضیح دُ

 ستقبء سالهتی ػَاهل  ٍ هٌبثغ هَثش دس ا

 . دًَجَاى سا تَضیح دُ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
یقهدق  
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 .داًطجَ ثتَاًذ را ضزح دّذ:     ّذف کلی ایي جلسِ



 
ارسجشٍ پشضکی علَم هزکش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی درسی  
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رئَس هطبلت 
 اّذاف رفتبری

 :درس قبدرخَاّذ ثَد یبىداًطجَ پس اس پب
 یبدگیزی یطِح

 (حزکتی_ضٌبختی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طجقِ)

 یآهَسش رٍش
 (ضیَُ تذریس)

ایل ٍسهَاد ٍ 

 یآهَسشکوک 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تکویلی داًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیبثی

 سهبى

 (یقِدق)

 

ًگزاًی ّبی ثْذاضتی  -1

 ًَجَاى

 1-   هطکالت هشثَط ثِ سبصگبسی

 .ًَجَاى ثب خبًَادُ سا ضشح دّذ

  هطکالت هشثَط ثِ سبصگبسی سٍاًی

 .دسا  تَضیح دُ اجتوبػی ًَجَاى

 الت سالهتی  اص قجیل اختالالت هطک

خَسدى، افسشدگی، سَء سفتبس ٍ هسبیل 

یبدگیشی، افضایص فطبسخَى ٍ چشثی خَى 

 .  دآکٌِ دٍسُ ًَجَاًی سا  تَضیح دُ ٍ

 صذهبت دس ًَجَاًی سا ثیبى کٌذ. 

  آصاس جسوی، جٌسی ٍ ػبعفی دس ًَجَاًی

 .سا ثیبى کٌذ

 
 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

ش و سخنرانی، پرس
 پاسخ

ویذئو پرو شکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه
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