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  ّدف کلی:

 وٛدن سالٔت ارتمبی جٟت السْ ٔذاخالت ا٘جبْ ٔٙظٛر ثٝ خب٘ٛادٜ ٚ وٛدن ٘یبسٞبی ٚ تىبُٔ ٚ رضذ فزآیٙذ ثب دا٘طجٛ آضٙبئی

 اس ٔزالجت اخاللی ٚ لب٘ٛ٘ی ٞبی جٙجٝ ثز ٔٙطجك پزستبری فزآیٙذ وبرثزد ثب ٔحٛر خب٘ٛادٜ ٔزالجت چٟبرچٛة در خب٘ٛادٜ ٚ

 وٛدن

 

 

 

 

 

 شرح درس:

اغَٛ ٔزالجت خب٘ٛادٜ ٔحٛر، ٔفبٞیٓ رضذ ٚتىبُٔ، ٘یبسٞب ٚ ٔطىالت ثٟذاضتی وٛدوبٖ در دٚرٜ ٞبی  ایٗ ٚاحذ درسی حبٚی

سٙی ٔختّف است. طی ایٗ درط ثز تؼبٔالت ٚ ٔذاخالت پزستبر ثب وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ جٟت حفظ ٚ ارتمبی سالٔت ٚ پیطٍیزی 

 اس ثزٚس ٔطىالت ثٟذاضتی تبییذ ٔی ضٛد. 

 



  
 

 

شوارُ 

 جلسِ

ػٌَاى 

 جلسِ
 رٍش آهَزش رفتاریاّداف  ًام هدرس

 )آًالیي/آفالیي/ترکیبی(
 ًحَُ ارزشیابی جلسِ

ٍ هْلت یف لتک ًَع

 ارائِ ٍ ًورُ

هحتَای 

کوک 

 آهَزشی

 اَٚ

 در سالٔت

 دٚرٜ

 وٛدوی

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 تبریخچِ ٍ سیز تحَالت بْذاضتی را ضزح دٌّذ. .1

را  2212بزًبهِ ّبی هزاقبت بْذاضتی بز اسبس هزدم سبلن  .2

 ضزح دٌّذ.

اصَل پزستبری اس کَدکبى ٍ فلسفِ هزاقبت خبًَادُ هحَر اس  .3

 تَضیح دّذ.کَدک را 

هزاقبت غیز تزٍهبتیک ٍ ًقص پزستبر کَدکبى ٍ ارتببط درهبًی  .4

 را تَضیح دّذ.

اصَل حوبیت اس خبًَادُ، پیطگیزی اس بیوبری ّب ٍ آهَسش  .5

 بْذاضت را ضزح دّذ.

تبثیز خبًَادُ ٍ اجتوبع، فزٌّگ ٍ هذّب بز سالهت کَدک ٍ  .6

 ًقص پزستبر در هزاقبت اس کَدک را ضزح دّذ.

تزجٕٝ یه فػُ اس  ص ٚ پبسخپزس آ٘الیٗ

تىست ثٛن ًٚ٘ اس 

ٔجحج سالٔت در دٚرٜ 

 وٛدوی

 

 

 

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 دْٚ

 تفىز

 ٚ ا٘تمبدی

 فزایٙذ

 پزستبری

 اس ٔزالجت

 ٚ وٛدن

 خب٘ٛادٜ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 ٚ وٛدن اس ٔزالجت پزستبری فزایٙذ ٚ ا٘تمبدی تفىز وبرثزد  -1

 .دٞذ ضزح را خب٘ٛادٜ

 ٞبی تئٛریسیٗ دیذ اس وٛدن تىبُٔ ٚ رضذ وّی ٔفبٞیٓ -2

 .دٞذ ضزح را( وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ اریىسٖٛ، فزٚیذ،) ٔؼزٚف

 وٛدن تىبُٔ ٚ رضذ غزثبٍِزی اثشارٞبی ٚ تىبُٔ ثزرسی ٘حٜٛ .3

 .دٞذ ضزح را

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٚ ا٘تمبدی تفىز ٔجحج

 ٔزالجت پزستبری فزایٙذ

 خب٘ٛادٜ ٚ وٛدن اس

 وتبة

 ًٚ٘ تىست



  
 

 سْٛ

 ارتمبء

 سالٔت

 وٛدن

 ٚ ضیزخٛار

 ٚ خب٘ٛادٜ

 ٘مص

 ثب پزستبر

 وبرثزد

 فزایٙذ

 پزستبری

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 خب٘ٛادٜ ٚ ضیزخٛار وٛدن سالٔت ارتمبء در را پزستبر ٘مص -1

 .دٞذ ضزح

 .دٞذ تٛضیح را ضیزخٛار وٛدن تىبُٔ ٚ رضذ فزایٙذ -2

 .دٞذ ضزح وٛدن در را تزط ٚ جذایی اضطزاة -3

 ِٛط، وٛدن سٙذرْ ا٘ضجبط، ضیزخٛار، اس ٔزالجت ا٘ٛاع -4

 .دٞذ ضزح ضیزخٛار وٛدن در را پستب٘ه اٍ٘طت، ٔىیذٖ

 سالٔت ٟ٘بیی ارتمبء ٚ د٘ذاٖ، رٚیص پٛضیذٖ، وفص فزایٙذ -5

 .دٞذ ضزح را ضیزخٛار وٛدن

 در را د٘ذاٖ ٚ دٞبٖ ثٟذاضت فؼبِیت، ٚ خٛاة تغذیٝ، ٚضؼیت -6

 .دٞذ ضزح ضیزخٛار

 ٔزالجتی رإٞٙبیی ٚ غذٔٝ اس پیطٍیزی ٚ حٛادث خػٛظ در .7

 .دٞذ تٛضیح خب٘ٛادٜ

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 ٚ ضیزخٛار وٛدن

 پزستبر ٘مص ٚ خب٘ٛادٜ

 فزایٙذ وبرثزد ثب

 پزستبری

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 ْچٟبر

 ٚ رضذ

 اس تىبُٔ

 دیذٌبٜ

 فزٚیذ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 ٘ظزیٝ فزٚیذ را در ٌزٜٚ سٙی ضیزخٛارٌی تٛضیح دٞذ .1

  .دٞذ تٛضیح ٘ٛپبیی سٙی ٌزٜٚ در را فزٚیذ ٘ظزیٝ . .2

 دٞذ تٛضیح پیص دثستب٘ی سٙی ٌزٜٚ در را فزٚیذ ٘ظزیٝ .3

 دٞذ تٛضیح دثستبٖ سٙی ٌزٜٚ در را فزٚیذ ٘ظزیٝ .4

 دٞذ. تٛضیح ی٘ٛجٛا٘ سٙی ٌزٜٚ در را فزٚیذ ٘ظزیٝ .5

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 اس تىبُٔ ٚ رضذ ٔجحج

 فزٚیذ دیذٌبٜ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 ٓپٙج

 ٚ رضذ

 اس تىبُٔ

 دیذٌبٜ

 اریىسٖٛ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 تٛضیح ضیزخٛارٌی سٙی ٌزٜٚ در را اریىسٖٛ ٘ظزیٝ .1

 دٞذ

  .دٞذ تٛضیح ٘ٛپبیی سٙی ٌزٜٚ در را اریىسٖٛ ٘ظزیٝ .2

 تٛضیح دثستب٘ی پیص سٙی ٌزٜٚ در را اریىسٖٛ ٘ظزیٝ .3

 دٞذ

 دٞذ تٛضیح دثستبٖ سٙی ٌزٜٚ در رااریىسٖٛ   ٘ظزیٝ .4

 .دٞذ تٛضیح ٘ٛجٛا٘ی سٙی ٌزٜٚ در رااریىسٖٛ  ٘ظزیٝ .5

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 اس تىبُٔ ٚ رضذ ٔجحج

 اریىسٖٛ دیذٌبٜ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 وتبة اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ ضیزخٛارٌی سٙی ٌزٜٚ در را پیبصٜ ٚ وّٛٞجزي ٘ظزیٝ .1سیٙت  ٚ رضذ ٓضط



  
 

 اس تىبُٔ

 دیذٌبٜ

ٚ  پیبصٜ

 وّٛٞجزي

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 دٞذ تٛضیح

 تٛضیح ٘ٛپبیی سٙی ٌزٜٚ در را وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ٘ظزیٝ  .2

  .دٞذ

 دثستب٘ی پیص سٙی ٌزٜٚ در را وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ ٘ظزیٝ .3

 دٞذ تٛضیح

 تٛضیح دثستبٖ سٙی ٌزٜٚ در را وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ ٘ظزیٝ .4

 دٞذ

 ٘ٛجٛا٘ی سٙی ٌزٜٚ در را وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ ٘ظزیٝ .5

 .دٞذ تٛضیح

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٚ رضذ ٔجحج

 دیذٌبٜ اس تىبُٔ

 وّٛٞجزي ٚ پیبصٜ

 تىست

ً٘ٚ 

 ٞفتٓ

 ٔطىالت

 ثٟذاضتی

 دٚراٖ

 ضیزخٛارٌی

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 ٞبی تطخیع وبرثزد ثب ضیزخٛارٌی دٚراٖ ٔطىالت -1

 .دٞذ ضزح را پزستبری

 رضذ، ٘برسبیی وٛاضیٛوٛر، ٔبراسٕٛط،) ای تغذیٝ اختالالت      -2

 .دٞذ ضزح ضیزخٛاراٖ در را( تیسٓ راضی ٚ اسىٛرٚی

 .دٞذ ضزح را  ای تغذیٝ ٔطىالت ٚ غذایی حسبسیت -3

 ثزفه ٚ وِٛیه آٚردٖ، ثبال ای، تغذیٝ ٘بٔٙبست ٞبی تىٙیٙه -4

 .دٞذ تٛضیح ضیزخٛاراٖ در را دٞبٖ

 ٘بضٙبختٝ ػُّ ثب اختالالت ٚ دیبپز درٔبتیت پٛستی، اختالالت -5

 .دٞذ ضزح ضیزخٛاراٖ در را

 ضزح را ضیزخٛارٌی آپٙٝ ٚ ضیزخٛاراٖ ٘بٌٟب٘ی ٔزي سٙذرْ -6

 .دٞذ

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٔطىالت ٔجحج

 دٚراٖ ثٟذاضتی

 ضیزخٛارٌی

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 ٞطتٓ

 ارتمبء

 سالٔت

 ٘ٛپب وٛدن

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 ضٙبختی، اجتٕبػی، رٚا٘ی جسٕی، ٔختّف اثؼبد در تىبُٔ ٚ رضذ -1

 .دٞذ تٛضیح را خٛیص جسٓ اس تػٛر ٚ جٙسی ٔؼٙٛی، ٚ اخاللی

 ٘ٛپب وٛدن در را خٛ ٚ خّك ثبسی، تىّٓ، اجتٕبػی، تىبُٔ  -2

 .دٞذ ضزح

 تٛاِت، تؼّیٓ طجیؼی، تىبُٔ ٚ رضذ ثب وٛدن تطبثك فزایٙذ -3

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 ٘ٛپب وٛدن

 وتبة

 ًٚ٘ تىست



  
 

 .دٞذ تٛضیح را ٌزایی ٔٙفی ٚ خّمی وج ، ثزادر خٛاٞز رلبثت

 وٛدن سالٔت ٟ٘بیی ارتمبء ا٘ضجبط، استزط، ثب ا٘طجبق فزایٙذ -4

 .دٞذ ضزح را ٘ٛپب

 ٚ حٛادث د٘ذاٖ، ثٟذاضت فؼبِیت، ٚ خٛاة تغذیٝ، ٚضؼیت -5

 .دٞذ ضزح را خب٘ٛادٜ ثٝ ٔزالجتی ٞبی رإٞٙبیی ٚ غذٔٝ اس پیطٍیزی

ٟٓ٘ 

 ارتمبء

 سالٔت

 وٛدن

 خزدسبَ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 .دٞذ ضزح را ٔختّف اثؼبد در خزدسبَ وٛدن تىبُٔ ٚ رضذ -1

 فزدی رفتبر سثبٖ،) اجتٕبػی تىبُٔ خٛیطتٗ، جسٓ اس تػٛیز -2

 .دٞذ تٛضیح را خزدسبَ در( ثبسی اجتٕبػی،

 تجبرة وٛدوستبٖ،) طجیؼی تىبُٔ ٚ رضذ ثب وٛدن ا٘طجبق -3

 ٌفتبری، ٔطىالت پزخبضٍزی، جٙسی، آٔٛسش آٔبدٌی، ٚ وٛدوستبٖ

 .دٞذ تٛضیح را( تزط ٚ استزط تیشٞٛش، وٛدن

 ٚ خٛاة تغذیٝ،) وٛدن سالٔت ٟ٘بیی ارتمبء -4

 ٚ غذٔٝ اس پیطٍیزی ٚ حٛادث د٘ذاٖ، ثٟذاضت فؼبِیت،

 .دٞذ ضزح را( خب٘ٛادٜ ٔزالجتی رإٞٙبیی

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 خزدسبَ وٛدن

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 دٞٓ

 ٔطىالت

 ثٟذاضتی

 اٚائُ

 خزدسبِی

 ٚ ٘ٛپبیی)

 اس لجُ

 (ٔذرسٝ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 پزستبری ٞبی تطخیع ثز ٔجتٙی پزستبری تذاثیز وبرثزد -1

 .دٞذ ضزح را ػفٛ٘ی اختالالت

 .دٞذ تٛضیح را ٔخّٕه ثیٕبری ػالیٓ -2

 .دٞذ تٛضیح را ٔخّٕه ثیٕبری ا٘تمبَ راٟٞبی -3

 را ٔخّٕه ثیٕبری اس پزستبری ٞبی ٔزالجت ٚ درٔب٘ی تذاثیز -4

 .دٞذ ضزح

 .دٞذ تٛضیح را ٔزغبٖ آثّٝ ثیٕبری ػالیٓ -5

 .دٞذ تٛضیح را ٔزغبٖ آثّٝ ثیٕبری ا٘تمبَ راٟٞبی -6

 ٔزغبٖ آثّٝ ثیٕبری اس پزستبری ٞبی ٔزالجت ٚ درٔب٘ی تذاثیز -7

 .دٞذ ضزح را

 .دٞذ تٛضیح را ٔٙٙضیت ثیٕبری ػالیٓ -8

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٔطىالت ٔجحج

 اٚائُ ثٟذاضتی

 ٚ ٘ٛپبیی) خزدسبِی

 (ٔذرسٝ اس لجُ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست



  
 

 .دٞذ تٛضیح را ٔٙٙضیت ثیٕبری ا٘تمبَ راٟٞبی -9

 را ٔٙٙضیت ثیٕبری اس پزستبری ٞبی ٔزالجت ٚ درٔب٘ی تذاثیز -10

 .دٞذ ضزح

 .دٞذ تٛضیح را آ٘سفبِیت ثیٕبری ػالیٓ -11

 .دٞذ تٛضیح را آ٘سفبِیت ثیٕبری ا٘تمبَ راٟٞبی -12

 ثیٕبری اس پزستبری ٞبی ٔزالجت ٚ درٔب٘ی تذاثیز -13

 .دٞذ ضزح را آ٘سفبِیت

 یبسدٞٓ

 ٔطىالت

 ثٟذاضتی

 اٚائُ

 خزدسبِی

 ٚ ٘ٛپبیی)

 اس لجُ

 (ٔذرسٝ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 .دّذ تَضیح را سزخجِ بیوبری عالین .1

 .دّذ تَضیح را سزخجِ بیوبری اًتقبل راّْبی .2

 بیوبری اس پزستبری ّبی هزاقبت ٍ درهبًی تذابیز .3
 .دّذ ضزح را سزخجِ

 .دّذ تَضیح را رسٍئَال بیوبری عالین .4

 .دّذ تَضیح را رسٍئَال بیوبری اًتقبل راّْبی .5

 بیوبری اس پزستبری ّبی هزاقبت ٍ درهبًی تذابیز .6
 .دّذ ضزح را رسٍئَال

 .دّذ تَضیح را اٍریَى بیوبری عالین .7

 .دّذ تَضیح را اٍریَى بیوبری اًتقبل راّْبی .8

 بیوبری اس پزستبری ّبی هزاقبت ٍ درهبًی تذابیز .9
 .دّذ ضزح را اٍریَى

 .دّذ تَضیح را عفًَی هًٌََکلئَس بیوبری عالین .12

 تَضیح را عفًَی هًٌََکلئَس بیوبری اًتقبل راّْبی .11
 .دّذ

 بیوبری اس پزستبری ّبی هزاقبت ٍ درهبًی تذابیز .12
 .دّذ ضزح را عفًَی هًٌََکلئَس

 اس فػُ یه تزجٕٝ پبسخپزسص ٚ  آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٔطىالت ٔجحج

 اٚائُ ثٟذاضتی

 ٚ ٘ٛپبیی) خزدسبِی

 (ٔذرسٝ اس لجُ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست



  
 

 .دّذ تَضیح را ایذس بیوبری عالین .13

 .دّذ تَضیح را ایذس بیوبری اًتقبل راّْبی .14

 بیوبری اس پزستبری ّبی هزاقبت ٍ درهبًی تذابیز 
 .دّذ ضزح را ایذس

 دٚاسدٞٓ

 ٔطىالت

 ثٟذاضتی

 اٚائُ

 خزدسبِی

 ٚ ٘ٛپبیی)

 اس لجُ

 (ٔذرسٝ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 اًَاع سَء رفتبر بب کَدک را تَضیح دّذ. .1

 ضزح دّذ. کَدک آساری ٍ اًَاع آى را .2

 سَء درهبى کَدک را تَضیح دّذ. .3

 بیوبری ّبی ضبیع اًگلی دٍراى خزدسبلی را ضزح دّذ. .4

 عالئن بیوبری ّبی ضبیع اًگلی دٍراى خزدسبلی را ضزح دّذ. .5

رٍش ّبی درهبى بیوبری ّبی ضبیع اًگلی دٍراى خزدسبلی را  .6
 ضزح دّذ.

هزاقبت ّبی پزستبری در بیوبری ّبی ضبیع اًگلی دٍراى  .7
 خزدسبلی را ضزح دّذ.

 

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 ٔطىالت ٔجحج

 اٚائُ ثٟذاضتی

 ٚ ٘ٛپبیی) خزدسبِی

 (ٔذرسٝ اس لجُ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 سیشدٞٓ

ارتقبء 
سالهت 

کَدک سي 
هذرسِ ٍ 

 خبًَادُ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 تٛضیح را ٔذرسٝ سٗ وٛدن تىبُٔ ٚ رضذ ٔختّف اثؼبد .1

 .دٞذ

 وٛدن دٚراٖ در ثبسی ٚ جٙسی تىبُٔ خٛیطتٗ، اس تػٛیز .2

 .دٞذ ضزح را ٔذرسٝ سٗ

 ٔحذٚدیت، ٔذرسٝ، تجبرة) طجیؼی تىبُٔ ٚ رضذ ثب تطبثك .3

 .دٞذ ضزح ٔذرسٝ سٗ وٛدن در را( استزط ثب ا٘طجبق ا٘ضجبط،

 ٘حٜٛ ٚ غذٔٝ اس پیطٍیزی ٔذرسٝ، ثٟذاضت د٘ذاٖ، ثٟذاضت .4

 .دٞذ تٛضیح را خب٘ٛادٜ رإٞٙبیی

 ،(ٔذفٛع اختیبری ثی ٚ  ادراری، ضت) ٔذرسٝ دٚراٖ ضبیغ ٔطىالت

 را( ٔذرسٝ اس تزط ٚ یبدٌیزی اختالَ فؼبِی، ثیص) رفتبری اختالالت

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 ٚ ٔذرسٝ سٗ وٛدن

 خب٘ٛادٜ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست



  
 

 .دٞذ ضزح

 چٟبردٞٓ

ارتقبء 
سالهت 

ًَجَاى ٍ 
 خبًَادُ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 ابعبد هختلف رضذ ٍ تکبهل ًَجَاى را بیبى کٌذ. .1

 تصَرات ًَجَاى اس سالهتی را تَضیح دّذ. .2

 عَاهل هَثز بز ارتقبء سالهتی ًَجَاى را ضزح دّذ. .3

ًگزاًیْبی بْذاضتی ًَجَاى )سبسگبری بب خبًَادُ ٍ سبسگبری  .4
 را ضزح دّذ. )اجتوبعیرٍاًی 

 صذهبت، عبدات غذایی، تٌبسب جسوی را در ًَجَاى ضزح دّذ.

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 خب٘ٛادٜ ٚ ٘ٛجٛاٖ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 پب٘شدٞٓ

ارتقبء 
سالهت 

ًَجَاى ٍ 
 خبًَادُ

سیٙت 

اِسبدات 

 ٔٛسٛی فزد

 افسزدگی را در ًَجَاى ضزح دّذ.اعتیبد، خَدکطی ٍ  .1

 آسار جسوی را در ًَجَاى ضزح دّذ. .2

 آسار جٌسی ٍ عبطفی را در ًَجَاى ضزح دّذ. .3

 هطکالت یبدگیزی در ًَجَاى را ضزح دّذ. .4

 آکٌِ را تَضیح دّذ. .5

 هطکل فطبر خَى ٍ کلستزٍل ببال در ًَجَاى را ضزح دّذ. .6

 اس فػُ یه تزجٕٝ پزسص ٚ پبسخ آ٘الیٗ

 اس ًٚ٘ ثٛن تىست

 سالٔت ارتمبء ٔجحج

 خب٘ٛادٜ ٚ ٘ٛجٛاٖ

 وتبة

 ًٚ٘ تىست

 

 ترهیکتقَین 

شوارُ 

 جلسِ
 اّداف جلسِ هٌابغ ػٌَاى درس

 اَٚ

 دٚرٜ در سالٔت

 وٛدوی
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 ٔفْٟٛ سالٔتی دردٚرٜ وٛدوی را ضزح دٞذ. -1

 دٞذ.ثز٘بٔٝ ٞبی ٔزالجت ثٟذاضتی در وٛدوبٖ را ضزح  -2

 

 دْٚ
 ٚ ا٘تمبدی تفىز

 پزستبری فزایٙذ

Wong’s 
Nursing care 

 وبرثزد تفىز ا٘تمبدی ٚ فزایٙذ پزستبری ٔزالجت اس وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ را تٛضیح دٞذ.



  
 

 وٛدن اس ٔزالجت

 خب٘ٛادٜ ٚ

of infant and 
children. 

 سْٛ

 سالٔت ارتمبء

 ٚ ضیزخٛار وٛدن

 ٘مص ٚ خب٘ٛادٜ

 وبرثزد ثب پزستبر

 پزستبری فزایٙذ

Wong’s 
Nursing care 
of infant and 

children. 

 فّسفٝ ٔزالجت اس وٛدن را ضزح دٞذ.

 ٘مص پزستبر در ٔزالجت اس وٛدن را ضزح دٞذ.

 چٟبرْ

 اس تىبُٔ ٚ رضذ

 فزٚیذ دیذٌبٜ

Wong’s 
Nursing care 
of infant and 

children. 

 ٔفْٟٛ رضذ ٚ تىبُٔ اس دیذٌبٜ فزٚیذ را تٛضیح دٞذ. 

 پٙجٓ

 اس تىبُٔ ٚ رضذ

 اریىسٖٛ دیذٌبٜ

Wong’s 
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 .دٞذ تٛضیح رااریىسٖٛ  دیذٌبٜ اس تىبُٔ ٚ رضذ ٔفْٟٛ

 ضطٓ

 اس تىبُٔ ٚ رضذ

ٚ  پیبصٜ دیذٌبٜ

 وّٛٞجزي

Wong’s 
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 .دٞذ تٛضیح را وّٛٞجزيپیبصٜ ٚ  دیذٌبٜ اس تىبُٔ ٚ رضذ ٔفْٟٛ

 ٞفتٓ

 ثٟذاضتی ٔطىالت

 دٚراٖ

 ضیزخٛارٌی

Wong’s 
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 ارتمبی سالٔت ٚ ٔطىالت ثٟذداضتی در دٚراٖ ضیزخٛارٌی را تٛضیح دٞذ.

 ٞطتٓ

 سالٔت ارتمبء

 ٘ٛپب وٛدن

Wong’s 
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 .دٞذ تٛضیح را ٘ٛپبیی دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 Wong’s سالٔت ارتمبء ٟ٘ٓ
Nursing care 

 .دٞذ تٛضیح را خزدسبِی دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی



   
 

 of infant and خزدسبَ وٛدن
children. 

 دٞٓ

 ثٟذاضتی ٔطىالت

 خزدسبِی اٚائُ

 اس لجُ ٚ ٘ٛپبیی)

 (ٔذرسٝ
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 .دٞذ تٛضیح را خزدسبِی ٚ ٘ٛپبیی دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 یبسدٞٓ

 ثٟذاضتی ٔطىالت

 خزدسبِی اٚائُ

 اس لجُ ٚ ٘ٛپبیی)

 (ٔذرسٝ
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 .دٞذ تٛضیح را ٘ٛپبییخزدسبِی ٚ  دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 دٚاسدٞٓ

 ثٟذاضتی ٔطىالت

 خزدسبِی اٚائُ

 اس لجُ ٚ ٘ٛپبیی)

 (ٔذرسٝ
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 .دٞذ تٛضیح راخزدسبِی  دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 سیشدٞٓ

ارتقبء سالهت 
کَدک سي هذرسِ 

 ٍ خبًَادُ

Wong’s 
Nursing care 
of infant and 
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 .دٞذ تٛضیح را سٗ ٔذرسٝ دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 چٟبردٞٓ

ارتقبء سالهت 
 ًَجَاى ٍ خبًَادُ

Wong’s 
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 .دٞذ تٛضیح را ٛجٛا٘ی٘ دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 پب٘شدٞٓ

ارتقبء سالهت 
 ًَجَاى ٍ خبًَادُ

Wong’s 
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 .دٞذ تٛضیح را ٛجٛا٘ی٘ دٚراٖ در ثٟذداضتی ٔطىالت ٚ سالٔت ارتمبی

 



   
 

 :ضٛ٘ذ ثطٛر ٚاضح ٔطخع ضٛد( ٔیٙیٗ استزاتضی ٔذرط در ٕ٘زٜ دٞی ثٝ تىبِیفی وٝ ثب تبخیز پبسخ دادٜ چدرغذ تىبِیف ارائٝ ضذٜ، درغذ آسٖٔٛ پبیب٘ی، ٕٞ): رٍش ارزشیابی داًشجَ

 ًورُدرصد  ٍاحد ًظری رٍش ارزیابی

 3 تىبِیف والسی  

 ٔیب٘تزْ

 پبیبٖ تزْ
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