
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 32/6/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 پرستاری از کودکان:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو با پرستاری از کودکان:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 دهد . مراقب خانواده محور را شرح .0

 نقش پرستار کودکان در برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده را شرح دهد . .3

 نحوه برقراری ارتباط سازنده با کودک و خانواده را بیان نماید. .2

 نقش فرهنگ و مذهب در امر مراقبت از کودک را بحث کند.  .0

 تاثیر خانواده و اجتماع در پرستاری از کودکان را توصیف نماید .5

 ترکیبی       /          (online) مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 جهت کالس های حضوری تکمیل صرفا )این قسمت :    مقدمه
 (گردد.

 دقیقه      :مدت زمان

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دومجلسه 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 21/6/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 سالمت در دوره کودکی:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو با مفهوم سالمتی در دوره کودکی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند 

 .تحوالت بهداشتی در زمینه سالمت دوران کودکی را شرح دهد .0

 تحوالت بهداشتی شامل موارد زیر می باشد :  .3

 .کندتاریخچه سالمت دوران کودکی را بیان  .2

 .میزان مرگ و میر دوران کودکی را با بزرگسالی مقایسه کند  .0

 توضیح دهد.میزان ابتالء به بیماری را در کودکان  .1

 .صدمات مربوط به دوران کودکی را لیست نماید .6

 .را بیان کند  3131برنامه های مراقبت بهداشتی بر اساس مردم سالم  .7

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 پاورپورینت تهیه شده توسط مدرساسالیدهای   منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 



 

 سومجلسه 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 6/7/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 مفاهیم رشد و تکامل:  جلسهعنوان 

 با مفاهیم رشد و تکامل آشنایی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 –پیاژه  –اریکسون  –) فروید .تئوریهای مطرح شده در زمینه رشد و تکامل کودک را با یکدیگر مقایسه کند .0

 کوهلبرگ ( 

 مزایا و معایب تئوری های رشد و تکامل را بیان کند.  .3

 نحوه تکامل کودک را شرح دهد . .2

 غربالگری رشد و تکامل کودک را بحث کند.روش   .4

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه  

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 جلسه چهارم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 02/7/99ارائه درس :تاریخ   99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 ارتقاء سالمت کودک شیر خوار:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک  و شیر خوار:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 رشد و تکامل بیولوژیکی شیرخوار را شرح دهد.  .0

 بر اساس مراحل رشد و تکامل تشخیص دهد.نیازهای عاطفی و روانی اجتماعی شیر خوار را  .3

-موارد انحراف از وضعیت طبیعی را در شیر خوار بر اساس مراحل رشد و تکامل شناسایی کند )اضطراب جدایی .2

 سندرم کودک لوس و انگشت مکیدن ..( 

 موارد الزم جهت ارتقاء سالمت شیر خوار را شرح دهد. .4

 ترکیبی       /          (online) مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 پاورپورینت تهیه شده توسط مدرساسالیدهای   منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 



 

 

 جلسه پنجم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 31/7/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 بازی و نقش آن بر تکامل کودک با نقش پرستار:  جلسهعنوان 

 آشنایی با بازی و نقش آن بر تکامل کودک :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 بازی و نقش مثبت آن را در دوره های مختلف کودکی بحث کند . .0

 نقش بازی و تاثیرات آن را در هنگام بستری شدن کودک در بیمارستان تعیین کند . .3

 بر اساس سن عقلی کودک را تعیین کند .نوع بازی و اسباب بازی مناسب  .2

 اهمیت بازی را در رشد روانی کودک توضیح دهد . .0

 مشخصات درد در کودکان و نوزادان را با یکدیگر مقایسه کند.  .1

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 



 

 

 جلسه ششم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            زینب)س( الرستانپرستاری حضرت : دانشکد

 37/7/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 ارتقاء سالمت کودک نوپا:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو رفتار سالمت کودک نوپا و خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 رشد و تکامل بیولوژیکی کودک نوپا را شرح دهد.  .0

 مفاهیم مربوط به تکامل اجتماعی را بحث کند ) تکلم ، خلق و خو ، بازی .. (  .3

تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی و راههای مقابله با مسایل این دوران را بحث کند)تعلیم توالت ، کج خلقی ،  .2

 منفی گرایی ...( 

 آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک نوپا را شرح دهد)تغذیه ، خواب ، فعالیت ، بهداشت دهان ...( .4

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 پاورپورینت تهیه شده توسط مدرساسالیدهای   منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 



 

 

 جلسه هفتم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 00/8/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

اختالالت مربوط به تغذیه دوران شیر خوارگی را با ذکر عالئم و راهکارهای تشخیص، درمان و مراقبت های  پرستاری  .0

 شرح دهد .

 مقابله با آن را شرح دهد .مشکالت مربوط به درماتیت ناشی از پوشک و راههای  .3

 سندرم مرگ ناگهانی شیر خوار و آپنه دوران شیر خوارگی را توضیح دهد. .3

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هشتم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 08/8/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان درس:مسئول  3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو مشکالت بهداشتی دوره شیر خوارگی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

مربوط به تغذیه دوران شیر خوارگی را با ذکر عالئم و راهکارهای تشخیص، درمان و مراقبت های  پرستاری اختالالت  .0

 شرح دهد .

 مشکالت مربوط به درماتیت ناشی از پوشک و راههای مقابله با آن را شرح دهد . .3

 سندرم مرگ ناگهانی شیر خوار و آپنه دوران شیر خوارگی را توضیح دهد. .3

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 

 جلسه نهم
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 3/9/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 کودک خردسال و خانواده ارتقاء سالمت:  جلسهعنوان 

 آشنایی با ارتقاء سالمت کودک خردسال و خانواده:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 سالگی را تعریف کند.   2-6رشد و تکامل   .0

 مفاهیم مربوط به تکامل اجتماعی را بحث کند )زبان ، رفتار فردی و اجتماعی ، بازی ..( . .3

کودک با رشد و تکامل طبیعی و راههای مقابله را بحث کند )کودکستان ، پرخاشگری ، مشکالت گفتاری و تطابق  .2

)... 

 آموزش های الزم جهت ارتقا سالمت کودک خردسال را شرح دهد.)تغذیه ، خواب ، فعالیت ، بهداشت دهان ...( .4

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 
 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 9/9/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 واحد:نوع 
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 مشکالت بهداشتی دوران نوپایی و قبل از مدرسه:  جلسهعنوان 

 دانشجو با مشکالت بهداشتی دوران نوپایی و قبل از مدرسهآشنایی :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 عالیم بیماری های عفونی در دوران نوپایی را با یکدیگر مقایسه کند.  .0

 مراقبت های پرستاری بیماری های عفونی در دوران نوپایی را شرح دهد.  .3

 سوء رفتار کودک را شرح دهد . .2

 تقسیم بندی سوء رفتار را لیست نماید . .0

 افراد در معرض سوء رفتار را بیان کند . .1

 منشور حقوق کودک را بیان کند.  .6

 آموزش های الزم را به کودک و خانواده بحث کند .7

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 

 یازدهمجلسه 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            زینب)س( الرستانپرستاری حضرت : دانشکد

 06/9/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 رتقاء سالمت کودک سن مدرسه و خانواده:  جلسهعنوان 

 مدرسه و خانوادهآشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت کودک سن :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 رشد و تکامل کودک در سنین مدرسه را مشخص کند. .0

 تکامل اجتماعی کودک در سنین مدرسه را با سایر دوره ها مقایسه کند .  .3

 تطابق کودک با رشد و تکامل طبیعی و راههای مقابله با آن را در مفاهیم زیر شرح دهد: .2

 مدرسهتجارب  .0

 محدودیت .1

 انضباط .6

 انطباق با استرس  .7

 آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه را شرح دهد. .8

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 32/9/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان درس:مسئول  3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 مشکالت دوران مدرسه:  جلسهعنوان 

 آشنایی دانشجو با مشکالت دوران مدرسه :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 عالئم بی اختیاری مدفوع و ادرار و راه های مقابله با آن را شرح دهد.  .0

 در رابطه با علل ترس از مدرسه بحث نماید.  .3

 اختالالت روانی دوران مدرسه را توضیح دهد.  .2

 آموزش های الزم جهت ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه را شرح دهد. .4

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 پاورپورینت تهیه شده توسط مدرساسالیدهای   منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 اریکارشناسی /پرست مقطع / رشته تحصیلی:        پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب)س( الرستان: دانشکد

 21/9/99تاریخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  

 02-01ساعت:                             یکشنبهروز:   واحد( 3) پرستاری کودک سالمنام درس )واحد(  : 

 واحد عملی 1/1واحد تئوری ، 1/0 نوع واحد:
 

 29تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 01 مدت کالس: 

 99شهریورماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 خانوادهسالگی( و  03-08ارتقاء سالمت نوجوان ) :  جلسهعنوان 

 سالگی( و خانواده 81-81آشنایی دانشجو با ارتقاء سالمت نوجوان ) :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو باید بتواند : 

 رشد و تکامل دوران نوجوانی را توضیح دهد. .0

 ارتقاء نهایی سالمتی در دوران نوجوانی را تعریف کند . .3

 نوجوانی را لیست نماید.عوامل موثر بر ارتقاء سالمت دوره  .2

 دوران نوجوانی بحث کند . و مشکالت بهداشتی در زمینه نگرانی های بهداشتی .0

 ترکیبی       /          (onlineمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید و adobe connect –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 اسالیدهای  پاورپورینت تهیه شده توسط مدرس منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


