
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 کودک سالم : نام درس
 واحد عملی 5/0 واحد: تعداد

 پرستاری رشته تحصیلی:
 

  طع تحصیلی دانشجویان:مق
 کارشناسی

 

مهد کودک. محل برگزاری: 
مدارس. مراکز نگه داری از 

 کودکان.بیمارستان)عملی(
 

 مدرس:
 یعقوبی

 

 1398-99تحصیلی  دومنیمسال 

 
مفاهیم و روش های مراقبتی و کلیات تکامل بیولوژیکی دستگاه های مختلف بدن به منظور  ایجاد  آشنایی  دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در  زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده،…هدف کلی درس

 توانایی بررسی و شناخت حالت های انحراف از سالمتی در نوزادان و کودکان و ارائه مداخالت مناسب پرستاری

 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

حیطه اهداف آموزشی:  اهداف ویژه )بر اساس سه

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 12/9/98 

سی رمطالعه و بر

نوووزاد از ن وور 

 رشد و تکامل

 

 
 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :

 دوران نوزادی را بررسی نماید.. رفلکس های 1

 . الگوی رشد جسمانی در نوزاد را تعیین کند.2

 حیطه عاطفی:  

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2

 –روانی 

 حرکتی 

 

 عاطفی

پرسش و پاسخ 

و بحث 

 گروهی

فیلم آموزشی، 

موالژ،کتاب، متر 

 و ترازو

  ساعت2
 پرسش و پاسخ

 
 تعیین رفتار ورودی

2 19/9/98 
مطالعه و برسی 

کودک شیر خوار 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :

 –روانی 

 حرکتی 

پرسش و پاسخ 

و بحث 
 ساعت2 کتاب،متر، ترازو

تهیه ی گزارش 

از ارزیابی رشد 
  ارزشیابی تکوینی

                                                 

 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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلههداف میها بر اساس اآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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از ن ور رشود و   

 تکامل

 
 

. الگوی رشد جسممانی در کمودش شمیر رموار را     1

 تعیین کند.

. کودش شیر روار را از نظر سیر تکاملی بر اساس 3

 ید.  بررسی نما  ASQپرسشنامه 

. کودش را از نظمر اجتمما ی و شمنارتی بررسمی     3

 نماید.

 حیطه عاطفی:  

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2
 

 

 عاطفی

 2جسمانی  گروهی

دک شیر کو

 خوار

3 26/9/98 

مطالعه و بررسی 

کوودک نوپوا از   

ن وور رشوود و  

 تکامل

 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :

شمد جسممانی بررسمی    .  کودش نوپما را از نظمر ر  1

 نماید.

. کودش نوپما را از نظمر تکاممر حرکتمی  ممده و      2

 ظریف بررسی نماید.

 ندان را در کودش انجام دهد.. معاینات دهان و د3

 حیطه عاطفی:  

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2
 

 –روانی 

 حرکتی 

 

 عاطفی

پرسش و پاسخ 

و بحث 

 گروهی

کتاب،متر، ترازو، 

، آینه چوب زبان

 ی دندان پزشکی

 ساعت2

ارائه گزارش 

ارزیابی از 

کودک نوپا 

 کودک 3ای بر

 ارزشیابی تکوینی

4 3/10/98 

مطالعه و بررسی 

 خردسالکودک 

 از ن ر رشد

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :

. کودش رردسال را از نظر رشد جسممی بررسمی   1

 نماید.

. کودش رردسال را از نظمر للمود ی بمه شم        2

 پوسید ی های دندانی بررسی نماید.

 –روانی 

 حرکتی 

 

 عاطفی

پرسش و پاسخ 

و بحث 

 گروهی

کتاب،متر، ترازو، 

چوب زبان، آینه 

 ی دندان پزشکی

 ساعت 2

ارائه گزارش 

 از ارزیابی

 کودک

برای  خردسال

 کودک 3

 ارزشیابی تکوینی
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 حیطه عاطفی:  

 ر مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.د . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2
 

5 10/10/98 

عه و بررسی مطال

 خردسالکودک 

 از ن ر تکامل

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :

تکامر جسمی  بررسی . کودش رردسال را از نظر 1

 نماید.

. کودش رردسال را از تکامر شنارتی و اجتما ی 2

 بررسی کند.

 حیطه عاطفی:   

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 مطرح شده اظهار نظر کند. . در مورد موضوع2

 

 –روانی 

 حرکتی 

 

 عاطفی

پرسش و پاسخ 

و بحث 

 گروهی

و مصاحبه  کتاب

 با کودک
 ساعت 2

ارائه گزارش 

 از ارزیابی

 کودک

برای  خردسال

 کودک 3

 ارزشیابی تکوینی

6 17/10/98 

مطالعه و بررسی 

سوون کووودک 

از ن ور   مدرسه

 رشد

 حرکتی: -حیطه  روانی

 د :دانشجو باید قادر باش

–را از نظمر رشمد جسممی     سن مدرسمه کودش . 1

 روانی و شنارتی بررسی نماید.

.  الیم و نشانه های ترس از مدرسه را در کمودش  2

 شناسایی کند.

 

 حیطه عاطفی:  

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2
 

 –روانی 

 حرکتی 

 

 عاطفی

پرسش و پاسخ 

و بحث 

 گروهی

کتاب،متر، ترازو، 

 چوب زبان
 ساعت 2

ارائه گزارش 

 از ارزیابی

سن کودک 

 3برای  مدرسه

 کودک

 ارزشیابی تکوینی

7 24/10/98 
مطالعه و بررسی 

از ن ور   نوجوان

 حرکتی: -حیطه  روانی

 دانشجو باید قادر باشد :
 –روانی 

 حرکتی 

پرسش و پاسخ 

و بحث 
 ساعت 2 کتاب،متر، ترازو

ارائه گزارش 

 از ارزیابی
 شیابی تکوینیارز
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روانممی و –را از نظممر رشممد جسمممی    . نوجمموان1 رشد

 بررسی نماید.شنارتی 

 . از نظر تکاملی و  الئم بلوغ شناسایی کند.2

 

 حیطه عاطفی:  

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. . 1

 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.2
 

 

 عاطفی

 نوجوان3 گروهی

 جلسه پایانی 1/11/98 8

 لف:حیطه شناختی:

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 سواالت مربوطه را پاسخ دهد. .1

. بتواند به صورت  ملی رفلکس هما را در نموزاد انجمام    2
 دهد.

. به صورت  ملی با کودش ارتباط برقرار کمرده و سمیر   3
 تکاملی کودش را بررسی نماید.

 طه عاطفی:ب: حی

 دانشجو باید:
. در هنگام تدریس به درس توجمه داشمته و بمه دقمت     1

  وش دهد.
 . در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد.2
 . در مورد موضوع مطرح شده اظهار نظر کند.3

 

 

پرسش و پاسخ 

و جمع بندی 

دروس 

 تدریس شده

 ساعت 2 -

کسب آمادگی 

جهت آزمون 

 پایانی

 ارزشیابی تکوینی

9 3/11/98 

جمععب بنععدی ک ععی  
امتحان پایان مطالب و 

 ترم

 دانشجو قادر باشد:
 لزمایشات مختلف را بر روی  روه هدف انجام دهد.

تمامی موارد جانبی را در کالس به صورت  ملی انجام 
 دهد

روانی 

 حرکتی
 آزمون پایانی --- 120 - -
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 دو گروه به صورت جداگانه تدریس شده است. دانشجویان به دو گروه تقسیم شده اند و این طرح دوره برای هر

 نحوه ارزشیابی:
 به انضباط دانشجو اختصاص داده شده است.  % کل نمره10 ارزشیابی به دو صورت  شفاهی )پرسش( و تکالیف محوله  می باشد.همچنین

 

 فعالیت عملی: 

 ی بر اساس معیارهای رشد و تکامر کودکانی را در دوره شیر روار ی  نوپائی  رردسالی  نوباو ی و ا ضای هر  روه موظف هستند در باره رشد و تکامر کودکان در مراحر مختلف زند
م به همه  روه ها باید در تاریخ تعیین شده برای نحوه ارائه لماده باشند. از  کس و فیل .ارائه کنندیی که به لن ها ا الم شود  د و نتایج بررسی را در تاریخ هاینوجوانی برررسی نماین

 .منظور غنی تر کردن محتوا استفاده شود
را ارائه می دهند . این جلسات بر حسب تعداد دانشجویان جهت  "بررسی انجام شده از کودش در هر دوره رشد و تکامر "در جلسات  ملی دانشجویان بر اساس معیار های رشد و تکامر 
سا ات . ارائه درس هر دوره انجام می شود و در سا ات  ملی ارائه می شود کار  ملی پس از  بر زار رواهد شد. . ملی ارائه تنظیم می شود ودر صورت نیاز تعداد بیشتری از جلسات

  ملی در بیمارستان  مراکز بهداشت و مهد کودش بر زار می شود.

 نمره فعالیت عملی :

 نمره 5نحوه ارائه: 
 نمره 5کامر بودن بررسی و محتوای مطالب ارائه شده: 

 
 ه محاسبه نمره کل: نحو

 % کل نمره90   تکالیف محوله
 % کل نمره10 نمره انظباطی
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