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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

- نیب دانشنن   ییآشنن  
 سیروش تننن ر  نینننب

  نیپ  ی بیارزش یوچگ نگ
 میومفننن    تینننترم،کل

 یم ریسالمت وب

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 بادرس بیماریهای شایع کودکان واهداف آن آشناگردد -1

  واژه های سالمت وبیماری هارابداند-2
 حیطه عاطفیب( 
 اشد.در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته ب 
 باشد. به درس توجه داشته با اشتیاق در هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

 

 آزمون آغازین

2  
اهمیت سالمت کودک 

 وویژگیهای کودک سالم

 دانشجو قادر باشد:
 یطه شناختیالف( ح

 اهمیت سالمت کودکان وتاثیرش برجامعه رابفهمد-1

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا)آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ویژگیهای یک نوزادسالم رابشناسد-2

 ویژگیهای یک کودک سالم رابشناسد -3

  باشاخصهای رشدونموآشناشود-4
 حیطه عاطفیب( 
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  باشد. به درس توجه داشته با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 مطرح شده رسم تصویر

3  

 یم ریب ی یب ل ینش نه   
درک دکننن ن وم امننن   

 سالمت آنه   ک   هیته 

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

زانهای ابتالومرگ ومیردرنوزادان وکودکان بامی-1

 وروندتغییرات آن آشناشود

بانشانه های بالینی مهم که حاکی ازبیماری درکودکان -2

 هستندآشناشود

باعوامل تهدیدکننده سالمت کودکان درمراحل مختلف -3

  زندگی آشناشود
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 دریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد.در هنگام ت 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

4  
 یکروموزوم یهایماریب

 نوزادان یوژن

 دانشجو قادر باشد:
 ختیالف( حیطه شنا

 باناهنجاریهای شایع مادرزادی درنوزادان آشناشود -1

 بابیماریهای شایع کروموزومی درنوزادان آشناشود-2 

  بابیماریهای شایع ژنی نوزادان آشناشود-3
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 -شناختی

 طفیعا

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

 وم ام  آن یتش ج ن زاد  5
 دانشجو قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 
120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

مرحله ای یا 

تکوینی 
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 باتشنج وانواع آن آشناشود-1

 شودباعوامل تشنج درنوزادان آشنا-2

 باعوارض حاصل ازتشنج آشناشود-3

  باروشهای برخوردباکودک تشنجی آشناشود-4
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

به سواالت 

 مطرح شده

 تشخیصی

6  
 یپرترمننیو  یپنن ترمی 

 درن زادان

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 بافیزیولوژی دمای بدن نوزاد آشناشود-1

 باچگونگی وانواع تغییرات دمای بدن نوزاد آشناشود-2

 اشودباهیپوترمی نوزادوعوامل آن آشن-3

 باهیپرترمی نوزادوعوامل آن آشناشود-4
 ب( حیطه عاطفی 
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 .در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته باشد 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

االت به سو

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

 ین زاد رق نیآش  یی ب    7

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 بامفهوم یرقان وانواع آن آشناشود-1

 بافیزیوپاتولوژی یرقان آشناشود-2

 بایرقان فیزیولوژیک نوزادآشناشود-3

  بایرقان پاتولوژیک نوزاد آشناشود-4
 حیطه عاطفیب( 
 احث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.در مب 
  به درس توجه داشته باشد. با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

8  
مراقبت ازنوزادان 

 وکودکان

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 
120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

مرحله ای یا 

تکوینی 
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 بانحوه مراقبت ازنوزادان آشناشود-1

 بانحوه مراقبت ازکودکان آشناشود      -2

  باکمکهای اولیه درمواردضروری آشناشود-3 
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 اشد.در هنگام تدریس با اشتیاق به درس توجه داشته ب 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

به سواالت 

 مطرح شده

 تشخیصی

9  

 ه وم امنننننننن یم ریب
  ک  نننننننننن هیته 
 وک دک ن رخ ارانیدرش

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 مرگ وابتالدر شیرخواران آشناشودباشایعترین علل -1

 باشاخصهای رشدونمو دردوران کودکی آشناشود-2

 باعوامل ایجادکننده وقفه دررشدونمو آشناشود-3

  باعالئم بالینی وقفه دررشدونمو آشناشود-4
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  باشد. به درس توجه داشته با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

10  
سوانح ،حوادث 

 ومسمومیتهادرکودکان

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 باسوانح وحوادث شایع آشناشود-1

بانحوه برخوردباسوانح وحوادث شایع درکودکی -2

 آشناشود

 بامسمومیتهای مختلف دوران کودکی آشناشود-3

بانحوه برخوردبامسمومیتهای مختلف دوران کودکی -4

  آشناشود
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 به درس توجه داشته باشد. در هنگام تدریس با اشتیاق 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

مرحله ای یا شرکت در بحث  120ب، عکس، کتا -سخنرانی -شناختی دانشجو قادر باشد:  ن   یکم خن ن آش  یی ب    11
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 الف( حیطه شناختی درک دک ن

 اهیم کم خونی آشناشودباکلیات ومف-1

 باعالیم بالینی وتشخیص کم خونی درکودکی آشناشود-2

  باشایعترین کم خونی های دوران کودکی آشناشود-3
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 به درس توجه داشته باشد. با اشتیاق در هنگام تدریس 

اسالید،  مباحثه ای عاطفی

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

تکوینی 

 تشخیصی

12  
مسننن    آشننن  یی بننن  

 ک دک ن یروان یاجتم م

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 باتاثیرروانی حضوروالدین آشناشود-1

 شناشودباتاثیرروانی اختالفات والدین آ-2

 بامشکالت کودکان سرراهی آشناشود-3

 باکودک آزاری آشناشود-4

  بابزهکاری درکودکان آشناشود-5
 حیطه عاطفیب( 
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  باشد. به درس توجه داشته با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

والژ و اطلس،م

 رسم تصویر

120 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

13  

 یمف نتهنن آشنن  یی بنن  
 یدسننتگ ه ت فسنن عیشنن 

 یدردوران ک دک

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 با عفونتهای شایع دستگاه تنفسی درنوزادان آشناشود-1

  ه تنفسی درگودکان آشناشودبا عفونتهای شایع دستگا-2
 حیطه عاطفیب( 
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  باشد. به درس توجه داشته با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

240 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

حله ای یا مر

تکوینی 

 تشخیصی

14  
دسنتگ ه   عیش  یمف نته 
 یدردوران ک دک یگ ارش

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 بافیزیولوژی دستگاه گوارش نوزادان وکودکان آشناشود-1

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

240 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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 باعالیم بالینی بیماری گوارشی آشناشود-2

  باشایعترین بیماریهای دستگاه گوارش کودکان آشناشود-3
 عاطفیحیطه ب( 
 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  باشد. به درس توجه داشته با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 مطرح شده رسم تصویر

15  

 یمف نتهنن ی بنن  آشنن  ی
 یدسننتگ ه ادرار عیشنن 

 یدردوران ک دک

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

بابخشهای مختلف دستگاه ادراری تناسلی کودکان -1

 آشناشود

 آشنابافیزیولوژی دستگاه ادراری تناسلی آشناشود -2

آشنایی باشایعترین عفونتهای دستگاه ادراری کودکان  -3

  آشناشود
 ب( حیطه عاطفی

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
 به درس توجه داشته باشد. با اشتیاق در هنگام تدریس 

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

240 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی

16  

 یهنن یم ریبآشنن  یی بنن  
تنند دار دردوران  یبثنن ر

 یهننن یم ریب، یکننن دک
مغزوامصننن    سنننتمیس

 یدردوران ک دک

 دانشجو قادر باشد:
 الف( حیطه شناختی

 باانواع بیماریهای بثوری تب دار دردوران کودکی-1

 آشناشود

باعالیم بالینی وتشخیص بیماریهای بثوری تب دار -2

 دردوران کودکی آشناشود

بیماریهای بثوری تب دار دردوران  بامراقبت وپیشگیری-3

  کودکی آشناشود

 بابخشهای مختلف سیستم عصبی بدن آشناشود-4

 بافیزیولوژی سیستم عصبی کودکان آشناشود-5

باشایعترین بیماریهای سیستم عصبی دوران کودکی -6

 آشناشود

 -شناختی

 عاطفی

 -سخنرانی

 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالید، 

اطلس،موالژ و 

 رسم تصویر

240 

شرکت در بحث 

گروهی و پاسخ 

به سواالت 

 مطرح شده

مرحله ای یا 

تکوینی 

 تشخیصی
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باروشهای تشخیصی وشیوه های درمانی بیماریهای سیستم -7

 عصبی کودکان آشناشود
 یطه عاطفیب( ح

 .در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد 
  به درس توجه داشته باشد. با اشتیاقدر هنگام تدریس 

 متح ن پ ی ن ترما  17

 دانشجو قادر باشد:
 .توضیح جامعی از مطالب ارائه شده داشته باشد 
 .هدف از ارائه این واحد درسی را درک کند 
  عالقه و اشتیاق الزم جهت امتحان پایان ترم را داشته

 باشد.

 -شناختی

 عاطفی
 120 ..... حل مسئله

حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20شیابی به صورت کتبی که ارز
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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