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هفاهین و روش های هراقبتی و کلیات تکاهل بیولوشیکی دستگاه های هختلف بذى به هنظور  ایجاد توانایی بررسی و شناخت  دانشجو جهت تلفیق آهوخته های قبلی خود در  زهینه اثرات بیواری و بستری شذى بر کودک و خانواده، آشنایی هذف کلی درس:

 حالت های انحراف از سالهتی در نوزاداى و کودکاى و ارائه هذاخالت هناسب پرستاری

ضوبرُ 

 جلسِ

تبریخ 

 جلسِ

اّداف هیبًی  

)رئَس 

 هطبلت(

حیطِ اّداف آهَزضی: ضٌبختی، اّداف ٍیژُ )ثر اسبس سِ 

 عبطفی، رٍاى حرکتی(
 طجقِ ّر حیطِ

 رٍش یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل 

 آهَزضی
 ارزضیبثیًحَُ تکبلیف داًطجَ زهبى جلسِ

1  

هطبلعِ ٍ 

ًَزاد از ثرسی 

ًظر رضد ٍ 

 تکبهل

 حرکتی: -حیطه  روانی
 داًشجَ باید قادر باشد :

 رسی ًواید.رفلکس ّای دٍراى ًَزادی را بر. 1
 را تؼییي کٌد. ًَزادگَی رشد جسواًی در . ال2

 حیطه عاطفی:  
 در هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد. . 1
 . در هَرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.2

 -روانییی 

 حرکتی
 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

کتبة،هتر، 

 ترازٍ
 سبعت2

تْیِ ی فیلن از 

رفلکس ّبی 

ًَزاد  3ًَزادی 

ش از ٍ گسار

رضد ارزیبثی 

 ًَزاد  2 جسوبًی

ارزضیبثی 

 آغبزیي

2  

هطبلعِ ٍ 

ثرسی کَدک 

ضیر خَار از 

ًظر رضد ٍ 

 تکبهل 

 حرکتی: -حیطه  روانی
 داًشجَ باید قادر باشد :

الگَی رشد جسواًی در کوَد  شویر اوَار را تؼیویي     . 1
 کٌد.
. کَد  شویر اوَار را از ًظور سویر تکواهلی بور اسوا         3

 -روانییی 

 حرکتی
 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

کتبة،هتر، 

 ترازٍ
 سبعت2

تْیِ ی گسارش از 

ارزیبثی رضد 

 2جسوبًی 

 َدک ضیر خَارک

ارزضیبثی 

 آغبزیي

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیبتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلهذاف هیهب بر اسبس اهآزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.
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 بررسی ًواید.    ASQپرسشٌاهِ 
 از ًظر اجتواػی ٍ شٌااتی بررسی ًواید. . کَد  را3

 حیطه عاطفی:  
 در هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد. . 1
 . در هَرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.2

3  

هطبلعِ ٍ 

ثررسی کَدک 

ًَپب از ًظر 

 رضد ٍ تکبهل

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
 شد جسواًی بررسی ًواید..  کَد  ًَپا را از ًظر ر1
. کَد  ًَپا را از ًظور تکاهوح حرکتوی ػوودُ ٍ ظریو       2

 بررسی ًواید.
 در کَد  اًجام دّد.. هؼایٌات دّاى ٍ دًداى را 3

 حیطه عاطفی:  
 در هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد. . 1
 . در هَرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.2

 -روانییی 

 حرکتی
 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

کتبة،هتر، 

ترازٍ، چَة 

، آیٌِ ی زثبى

دًداى 

 پسضکی

 سبعت 2

ارائِ گسارش 

ارزیبثی از کَدک 

 3ًَپب ثرای 

 کَدک

بثی ارزضی

 آغبزیي

4  

هطبلعِ ٍ 

ثررسی کَدک 

از  خردسبل

 ًظر رضد 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
 کَد  اردسال را از ًظر رشد جسوی بررسی ًواید.. 1
َد  اردسال را از ًظر آلَدگی بِ شپش، پَسویدگی  . ک2

 ّای دًداًی بررسی ًواید.

 حیطه عاطفی:  
 کت داشتِ باشد.در هباحث هطرح شدُ هشار . 1
 . در هَرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.2

 

 -روانییی 

 حرکتی
 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

کتبة،هتر، 

ترازٍ، چَة 

زثبى، آیٌِ ی 

دًداى 

 پسضکی

 سبعت 2

ارائِ گسارش 

 کَدک از ارزیبثی

 3ثرای  خردسبل

 کَدک

ارزضیبثی 

 آغبزیي

5  

هطبلعِ ٍ 

ثررسی کَدک 

از  خردسبل

 ًظر تکبهل

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
 تکاهح جسوی، بررسی ًواید.کَد  اردسال را از ًظر . 1
اردسووال را از تکاهووح شووٌااتی ٍ اجتووواػی   . کووَد 2

 بررسی کٌد.
  

 -روانییی 
 حرکتی

 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

ٍ  کتبة

هصبحجِ ثب 

 کَدک

 سبعت 2

ارائِ گسارش 

 کَدک از ارزیبثی

 3ثرای  خردسبل

 کَدک

ارزضیبثی 

 آغبزیي
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 حیطه عاطفی:  
 در هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد. . 1
 . در هَرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.2

6  

هطبلعِ ٍ 

ثررسی کَدک 

از  سي هدرسِ

 ًظر رضد 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
رٍاًوی ٍ  –را از ًظور رشود جسووی     سي هدرسِکَد  . 1

 شٌااتی بررسی ًواید.
ٍ ًشوواًِ ّووای توور  از هدرسووِ را در کووَد    . ػالیوون2

 شٌاسایی کٌد.

 حیطه عاطفی:  
 هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد.در  . 1
 َرد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.. در ه2
 

 -روانییی 
 حرکتی

 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

کتبة،هتر، 

ترازٍ، چَة 

 زثبى

 سبعت 2

رائِ گسارش ا

کَدک  از ارزیبثی

ثرای  سي هدرسِ

 کَدک 3

ارزضیبثی 

 آغبزیي

7  

هطبلعِ ٍ 

ثررسی کَدک 

از  سي هدرسِ

 ًظر تکبهل

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
رٍاًوی ٍ  –را از ًظر تکاهح جسووی   سي هدرسِکَد  . 1

 شٌااتی بررسی ًواید.
 سی ًواید.. کَد  را از ًظر ااتالالت تَجِ برر2

 حیطه عاطفی:  
 هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد.در  . 1
 رد هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد.. در ه2َ
 

 -روانییی 

 حرکتی
 

پرسص ٍ پبسخ 

 ٍ ثحث گرٍّی

هصبحجِ کتبة،

 ثب کَدک
 سبعت 2

ارائِ گسارش 

کَدک  از ارزیبثی

ثرای  سي هدرسِ

 کَدک 3

ارزضیبثی 

 آغبزیي

8  

هطبلعِ ٍ 

کَدک ثررسی 

در سي 

از  ًَجَاًی

ًظر رضد ٍ 

 تکبهل

 حرکتی: -حیطه  روانی

 داًشجَ باید قادر باشد :
رٍاًووی ٍ –را از ًظوور رشوود ٍ تکاهووح جسوووی  . ًَجووَاى1

 شٌااتی بررسی ًواید.
. بیواری ّای شایغ ایي دٍراى هاًٌد آکٌِ، چواقی ٍ ... را  2

 در ًَجَاى بررسی ًواید.
 وجوان بشناسد.ء سالمتی را در ن. هٌابغ ارتقا3

ارائوووووووِ 
داًشجَیاى 
از بررسووی 
رشووووود ٍ 
تکاهح یک 
کوووووَد  
 -اردسال

 -رٍاًی 

 حرکتی

کتبة،هتر، 

 ترازٍ
 سبعت 2

ارائِ گسارش 

کَدک  از ارزیبثی

 در سي ًَجَاًی

 ًَجَاى 3ای ثر

ارزضیبثی 

 آغبزیي
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 حیطه عاطفی:  
 هباحث هطرح شدُ هشارکت داشتِ باشد.در  . 1
 هَضَع هطرح شدُ اظْار ًظر کٌد. . در هَرد2

 

بحووووث ٍ 
 بررسی

9  

جوغ بٌدی 

 هطالب کالسی

ٍ اهتحاى پایاى 

 ترم

 اًتظار هی رٍد داًشجَ بتَاًد،
ّدف از ارائِ ایي ٍاحد درسی را بِ اَبی در  کردُ  -

 باشد.

 با اًگیسُ ٍ اشتیاق در اهتحاى پایاى ترم شرکت کٌد. -

 

 121 - حل هسئلِ  ػاطفی-شٌااتی
حل هسبئل دادُ 

 ضدُ
 زهَى پایاًیآ

 

 ًحَُ ارزضیبثی:

 گردد. هبنذه در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبه هی% ببقی02% کل نوره بب استفبده از کوئیس و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحبسجِ ًورُ کل:

 % کل نوره02   آزهوى پبیبى ترم
 % کل نوره02 کوئیس و تکبلیف درسی 
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