
1 
 

 آفـرين به نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي  دورهطرح 

 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی(جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

 پرستاری     گروه آموزشي:                                     پرستاری بروجرد                دانشکده:نام  

 1400- 1401 دومنیمسال تحصیلي و سال تحصیلي:  

                                                      عملی  -نظری :  نوع واحد                2     :تعداد واحد                  پرستاری کودک سالم     :نام واحد درسي

 12الی  10 :  ساعت     شنبه چهار:    روز : زمان برگزاری کالس            پرستاری بهداشت مادر و نوزاد          یش نیاز:پ

                                سامانه نوید:  کان برگزاریم 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه  دانشگاه  گروه  رتبه  نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما 

سهم مدرس  

 ** از درس )%(  

استاد 

  *مسوول
  ی لرستان علوم پزشک پرستاری  بی مر سعیده الماسی خانم 

 ☒   دارد

 ☐  ندارد
100% 

 سایر

 * مدرسان

     
 ☐   دارد

 ☐  ندارد
 

     
 ☐   دارد

 ☐  ندارد
 

شود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجویان را بر عهده  استاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده می*  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر اساس این طرح درسدارد. سایر 
 شود.الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم میقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران: 

پرستاری بهداشت مادر و :   واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده                  کارشناسي پرستاری  : تحصیلي یرشتهو    مقطع

              نوزاد      

 رفن    32     : تعداد

  :)درس(  شرح دوره

تکامل، نیازها و مشکالت بهداشتی کودکان در دوره های سنی مختلف  این واحد درسی حاوی اصول مراقبت خانواده محور، مفاهیم رشد و 

است. طی این درس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با کودک و خانواده جهت حفظ و ارتقا سالمت و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی 

اعی موثر بر سالمت کودک آشنا کرده ضمنا استفاده از  تاکید میشود. به عالوه این درس دانشجو را با نظریه ها، جنبه های فرهنگی و اجتم

   مهارت های تفکر انتقادی و حل مشکل با کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از کودک و خانواده نیز مد نظر می باشد. 

هت ارتقا سالمت آشنائی دانشجو با فرآیند رشد و تکامل و نیازهای کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهدف کلی ازین واحد 

 می باشد.   کودک و خانواده در چارچوب مراقبت خانواده محور و فرآیند پرستاری منطبق بر جنبه های قانونی و اخالقی مراقبت از کودک

 شده ارائه خواهد شد.  صادر های  بر اساس دستورالعمل (مجازی و حضوریاین واحد به صورت ترکیبی )

سجال اردر زمان مقرر را تکالیف مشجخ  شجده    ایند،را دانلود و مطالعه نممحتواهای آپلود شجده در سجامانه نوید  از دانشججویان انتظار میرود که 

 باشند.   داشته  الفع شرکتدر پرسش و پاسخ های شفاهی و آزمون های کتبی  و کرده  
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 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 نقش پرستار کودکان  را شرح دهد   (1

 حقوق کودکان  را توضیح دهد.  (2

 را تعريف وعوامل موثر بر آن  را شرح دهد.    مفاهیم رشد و تکامل (3

 نظريه های رشد و تکامل کودک  را بر اساس نظريه پردازان مختلف  توضیح دهد.  (4

 ابزارهای رشد وتکاملي  را شرح دهد.  (5

 در گروه های سني مختلف  را توضیح دهد  بازی (6

 شیرخوارگي را شرح دهد.   دوره  خصوصیات رشد وتکامل  (7

 و نیاز خانواده  را شرح دهد.    مشکالت بهداشتي دوره شیرخوارگي تدابیر پرستاری در خصوص   (8

 نوپايي  را توضیح دهد.  خصوصیات رشد وتکامل دوره   (9

 يي و نیاز خانواده  را توضیح دهد. نو پا دوره   مشکالت بهداشتي    تدابیر پرستاری در خصوص (10

 خردسالي  را شرح دهد.   تکامل دوره  خصوصیات رشد و (11

 دوره خردسالي و نیاز خانواده را توضیح دهد.   مشکالت بهداشتي  تدابیر پرستاری در خصوص   (12

 سن مدرسه  را شرح دهد.   خصوصیات رشد وتکامل دوره   (13

 دوره مدرسه و نیاز خانواده را توضیح دهد  مشکالت بهداشتي  تدابیر پرستاری در خصوص   (14

 خصوصیات رشد وتکامل دوره نوجواني )بلوغ ( را شرح دهد.  (15

 . دوره بلوغ و  نیاز خانواده را توضیح دهد مشکالت بهداشتي  تدابیر پرستاری در خصوص   (16
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 اهداف درس: 

 

 الف( در حیطه شناختی:

 نقش پرستار کودکان  را شرح دهد   (1

 حقوق کودکان  را توضیح دهد.   (2

 را تعریف وعوامل موثر بر آن  را شرح دهد.    مفاهیم رشد و تکامل  (3

 نظریه های رشد و تکامل کودک  را بر اساس نظریه پردازان مختلف  توضیح دهد.   (4

 ابزارهای رشد وتکاملی  را شرح دهد.   (5

 در گروه های سنی مختلف  را توضیح دهد بازی (6

 شیرخوارگی را شرح دهد.   دوره خصوصیات رشد وتکامل  (7

 و نیاز خانواده  را شرح دهد.   مشکالت بهداشتی دوره شیرخوارگیتدابیر پرستاری در خصوص  (8

 نوپایی  را توضیح دهد.   خصوصیات رشد وتکامل دوره  (9

 یی و نیاز خانواده  را توضیح دهد.  نو پا  دوره  مشکالت بهداشتی  تدابیر پرستاری در خصوص (10

 خردسالی  را شرح دهد.   تکامل دوره خصوصیات رشد و (11

 دوره خردسالی و نیاز خانواده را توضیح دهد.   مشکالت بهداشتی تدابیر پرستاری در خصوص  (12

 سن مدرسه  را شرح دهد.   خصوصیات رشد وتکامل دوره  (13

 دوره مدرسه و نیاز خانواده را توضیح دهد  مشکالت بهداشتی تدابیر پرستاری در خصوص  (14

 خصوصیات رشد وتکامل دوره نوجوانی )بلوغ ( را شرح دهد.   (15

 . دوره بلوغ و  نیاز خانواده را توضیح دهد مشکالت بهداشتی تدابیر پرستاری در خصوص  (16

 

 ب( در حیطه عاطفی: 

 

 اید.  و اظهار نم بررسی رشد و تکامل کودک را درک اهمیت  (17

 

 ج( در حیطه روانی حرکتی:

 

 را برای کودک بر حسب سن تکاملی تکمیل نماید.    Z Scoreو  ASQدنور و فرم  . (18
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 : الکترونیکدو جزء حضوری و سهم و نقش  تعیین  
نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوک حضوری  دانشجویان در رشته کنند. در  روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت می  4تا    3هایی که 

به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی ندارد(    شود.ریزی میبرنامه  ،های خاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامهرشته

د. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری  ن ساعته باش  دوتا    یکد  نتوان شود که مییک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته میحداقل  

با توجه به   است، به کالس حضوری موکول نشود. مجازید تا محتوایی که قابل ارائه از طریق های حضوری دقت شوریزی کالسداشته باشد. الزم است در برنامه  یبیشتر

   های زیر را تکمیل نمایید.این توضیحات قسمت

 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟ در  ابتدا و يک جلسه    در  آيا برگزاری يک جلسه •

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.   موجود در انتهای همین سند  زیر و نیز جدول جدول در را   )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری   ، در صورتی که پاسخ شما خیر است

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه 

 انتهای ترم ترم  طول ابتدای ترم 

1 
ژه های  و ارائه پرو ئه شدهاز مباحث ارا  رفع اشکال

 توسط دانشجو  کالسی
  *   ژه های کالسی رفع اشکال و ارائه پرو

2 
ژه های  و ارائه پرو ئه شدهمباحث ارا  از رفع اشکال

 توسط دانشجو  کالسی
 *    ژه های کالسی رفع اشکال و ارائه پرو

 
 

 

 های مختلف دانشجو: ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیتنحوه  

 

 نمره از بیست  فعالیت رديف 

 5 مديريت يادگیری انجام تکالیف در سامانه   1

 1 شرکت در گفتگو يا فوروم  2

 1 های مجازی آنالين حضور در کالس 3

 3 مستمر   ارزشیابي 4

 10 امتحان پايان ترم  5
 

 : نوع آزمون

  ☒غلط  -صحیح ☒جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☒پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 : سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 : نیازهای يادگیریپیش

 

 طبیعی نوزادیژگی های وا آشنایی ب

 زاد ت های حین تولد از نواقبآشنایی با مر

 دنوزا سالمت آشنایی با اختالالت
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس  

ت پس از بارگزاری محتوا،  به منزله غیبت در آن جلسه محسوب ساع  24عدم ثبت تیک تائید مطالعه  در سامانه نوید طی  •

 میشود.

 (  sky roomحضور به موقع و اعالم حضور در ساعت اعالمی در جلسات آنالین )تاالر گفت و گو سامانه نوید و  •

 sky roomحضور فعال در جلسات گفت و گوی مجازی و شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید و  •

 ه تکالیفی که بدون عذر موجه با تاخیر ارسال شوند نمره ای تعلق نمیگیرد. ب •

عم از داشتن پوشش مناسب، حضور در مکانی آرام و بدون اصوات مزاحم، استفاده از اسامی متناسب  اصول آموزش مجازی ارعایت  •

 با شناسنامه در زمان ورود به کالس های آنالین  

اجتناب از مواردی که مصداق جرائم اینترنتی به شمار میرود مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و   •

  دانشجویان دیگر(

 حضوری و مجازیآزمون های کتبی  شرکت در •

 تدريس:های  يا استراتژی  هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☒  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی  

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع  

 ☐  خیر  ☒  بلی در نظر دارید؟ منبع درسی  آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان    -1

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص  صفحات و  فصل 

 آزمون شده برای 
Hockenbery,Wilson .WONG’S Nursing Care of infants and Children. 13 ed. 2020 

 ش کودک سالمبخ 

 ش کودک سالمبخ پوران سامی ، درسنامه پرستاری کودکان ونگ. نشر بشری، آخرین ویرایش 

  

 ☒  خیر  ☐  بلی در نظر دارید؟ منبع درسی  . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسي دانشجويان به  

 مقاله

  

  

  

 

منبع ه عنوان  . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا به تنهایی ب3
 . ، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع ترم  مشخ  نمایید(به دانشجویان معرفی کنید  درسي

 

 توضیحات  کنندگان مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای  

 ** بارگذاری

اساليدهای 

 صداگذاری شده 
 سعیده الماسي

کي  کترونیال يک محتوایهر جلسه 

پاورپوينت های صداگذاری  شامل 

گزاری خواهد سامانه نويد بارشده در 

  شد. 

 آماده بارگزاری 
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 دهید؟ اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می. آیا برای درس خود  4

 ☐  خیر  ☐  بلی، قسمتی از مباحث  ☒  بلی، تمام مباحث

   

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان    منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان  .  5

آن را نیز برای    فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،   معرفی کنید

   ارائه در سایت ضمیمه نمایید(..

 اری شده است. منابع برای مطالعه بیشتر بارگزدر سايت نويد در قسمت  درسنامه پرستاری کودکان  . 1

 

 دانشجويان:های  تکالیف و پروژه

 

هر جلسه بعد از دانلود محتواها و مطالعه آن، به مدت یک هفته فرصت دارید که مباحث عنوان شده را در قالب یک صفحه   تکالیف :

 حتما در باالی صفحه اسم خود را بنویسید. به صورت دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس ارسال کنید. 
 

پروژه پايان ترم : 

 ☐ خیر  ☒ بلی   اید؟ آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته

 : شرح دهیدرا  هاهدف از ارائه آندر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و 

  

مرتبط میباشد را انتخاب و با  )کودک سالم( یک عنوان از مباحث تعیین شده یا مباحثی که به پرستاری کودکان پروژه کالسی :   

فارسی و انگلیسی جدید( یک  مقاله    4حداقل  جست و جو در میان پایگاه های علمی و ژورنال ها و مقاالت علمی پژوهشی معتبر )

 تحقیق جامع به صورت انفرادی انجام و در قالب پیشنهادی تایپ و ارسال نمایید.  

 

 تکالیف طول ترم 

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

 دانشجويان

مهلت فیدبک  

 مدرس 
 هدف از ارائه تکلیف 

   اولتکلیف  1

تکلیف   این  بارگدر  محتوای  مطالعه  از  شده،  پس  زاری 

یادگرفته   را مطالب  به صورت    شده  صفحه  یک  قالب  در 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

27/11/1400  1/4/1401   

   دومتکلیف  2

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

4/12/1400  1/4/1401   

   سوم تکلیف  3

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

11/12/1400 1/4/1401  

   چهارمتکلیف  4

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

18/12/1400 1/4/1401  
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  پنجمتکلیف  5

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

25/12/1400 1/4/1401  

   ششمتکلیف  6

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

17/1/1401 1/4/1401  

  هفتمتکلیف  7

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

24/1/1401 1/4/1401  

  هشتمتکلیف  8

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

31/1/1401 1/4/1401  

   نهمتکلیف  9

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

7/2/1401 1/4/1401  

  دهمتکلیف  10

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

14/2/1401 1/4/1401  

   یازدهمتکلیف  11

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

21/2/1401 1/4/1401  

12 
تکلیف 

  دهمزادو

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

28/2/1401 1/4/1401  

13 
تکلیف 

  سیزدهم

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

4/3/1401 1/4/1401  

14 
تکلیف 

   چهاردهم

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

11/3/1401 1/4/1401  

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف    پانزدهمتکلیف  15

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 
18/3/1401 1/4/1401  
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  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

16 
تکلیف 

   شانزدهم

زاری شده،  پس از مطالعه محتوای بارگدر این تکلیف 

در قالب یک صفحه به صورت   شده رامطالب یادگرفته 

  دست نویس خالصه نویسی کرده و به صورت یک عکس

 ارسال کنید.  وید در سامانه ن 

25/3/1401 1/4/1401  

  

 

 هاخودآزمون 
 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(. ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسختعداد و نوع خودآزموندر صورت وجود 

  

 

  شماره

 آزمون 
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان  نوع آزمون  عنوان آزمون 

 25/12/1400 تشریحی  اول جلسه  5کوییز از  1

 21/2/1401 تشریحی  جلسه دوم  5ز یز ا کوی 2

 18/3/1401 تشریحی  جلسه سوم   5کوییز از  3

 

 : های يادگیریفعالیتساير  

 

 * کالس مجازی •

 

 ☐  خیر  ☒  بلي    ايد؟ در نظر گرفته آنالين آيا برای درس کالس   - 
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس 

 خانم الماسي 12الي   10 20/11/1400 رفي طرح  درسمع

 خانم الماسي 12الي   10 7/2/1401 شکال رفع ا

 خانم الماسي 12الي   10 1401/ 11/3 رفع اشکال 

 

 ☐  خیر      ☒  بلي                    ايد؟ آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته  - 

  پرسش و پاسخ و رفع اشکال موضوع )های( بحث:  
 

  

 ☐  خیر  ☒  بلي    ايد؟ آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته  - 

 خ و رفع اشکال پرسش و پاس موضوع )های( گفتگو: 
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 بندی ارائه برنامه درس: جدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  

شیوه ارائه  

 جلسه 
های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت ساعت   

 برگزاری 
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین 

1 20/11/1400  
  -دانشجویان  معارفه و آشنایی با  

 بیان طرح درس 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:10  خانم الماسی  

2 27/11/1400  

، برنامه    سالمت در دوره کودکی

پرستاری    های مراقبت بهداشتی و

تاثیر خانواده، فرهنگ،  کودکان و  

اجتماع و مذهب بر سالمت کودک  

 و... 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

3 4/12/1400  

مفاهیم رشد و تکامل و اهمیت آن :  

های رشد و تکامل )فروید،  تئوری  

اریکسون، پیاژه، کوهلبرگ( ، بررسی  

تکامل و ابزارهای غربالگری رشد و  

 تکامل کودک 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

4 11/12/1400  

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت  

کودک شیرخوار و خانواده و مسائل  

سندرم  بهداشتی رایج در این سن )

،  اضطراب جدایی،  کودک لوس

، سندرم مرگ  مکیدن انگشت 

درماتیت  ،  برفکناگهانی شیرخوار،  

و...(   دیاپر  

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

5 18/12/1400  

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت  

کودک نوپا و خانواده و مسائل  

بهداشتی رایج در این سن )تعلیم 

کج  توالت، رقابت خواهر برادری،  

و...(  خلقی و منفی گرایی  

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 

00:10  

 خانم الماسی 

6 25/12/1400  

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت  

کودک خردسال و خانواده و مسائل  

سن  بهداشتی رایج در این  

و...(   آموزش جنسی،  پرخاشگری)  

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

7 17/1/1401  

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت  

کودک سن مدرسه  و خانواده و  

مسائل بهداشتی رایج در این سن  

  ترس از مدرسه)انطباق با استرس و  

 و... (

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

8 24/1/1401  

رشد و تکامل  و ارتقاء سالمت دوره  

مسائل  و    نوجوانی  و خانواده

،  اعتیاد)  بهداشتی رایج در این سن
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  
 خانم الماسی 
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و    آکنه،  افسردگیو    خودکشی

از بدن و...(   تصویر ذهنی  

9 31/1/1401  

نیاز های تغذیه ای کودک در سنین  

مختلف ، نارسایی رشد در کودکان و  

کولیک  ،  پیشگیری از آن

 شیرخوارگی 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

10 7/2/1401  

اختالالت تغذیه ای )کواشیوکور،  

،  راشیتیسمماراسموس، اسکوروی،  

( حساسیت غذایی  

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 

00:10  
 خانم الماسی 

11 14/2/1401  
اختالالت عفونی سرخجه، رزوئوال،  

 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ اوریون، مخملک، آبله مرغان 
00:10  خانم الماسی  

12 21/2/1401  
ادامه اختالالت عفونی : مننژیت،  

 ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ آنسفالیت 
00:10  خانم الماسی  

13 28/2/1401  

شب ادراری و بی  اختالالت دفعی )

( اختیاری ادرار و مدفوع  

پرستاری در بیماریهای انگلی روده  

 ای 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

14 4/3/1401  

  -بیش فعالیاختالالت رفتاری )

( اختالل یادگیری  

)غفلت و سو    سوء رفتار با کودک

 استفاده( 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

00:10  

 خانم الماسی 

15 11/3/1401  

نقش بازی بر رشد و تکامل کودک  

 در سنین مختلف

خواب در کودکان  و تاثیر آن بر  

رشد و تکامل و اختالالت شایع در  

 دوران مختلف رشدی 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ 

00:10  

 خانم الماسی 

16 18/3/1401  
حوادث شایع در کودکان سنین  

 ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ مختلف و پیشگیری از آنها 
00:10  خانم الماسی  

پایان ترمامتحان   17  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:10  خانم الماسی  

 

 

 


