
 

 بهداشت دانشکده

 یگروه بهداشت عموم

 از آن  یریشگیکودکان و طرق پ عیشا یها یماریب:      عنوان درس 

 یبهداشت عموم وستهیپ یکارشناس انیدانشجو مخاطبان:

             واحد  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 هرهفتههارشنبه چ یروزها11 تیلغا 12ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

   98-99ی لیسال تحص دوم مسالیهرهفته ن چهارشنبه یروزها 11 تیلغا 8ساعت (   زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی

 ارتقای سالمت  Ph.D , M.D دکتر بهروز حمزه مدرس: 

 ندارد )یا همزمان( درس و پیش نیاز:

 

 ارائه  ییو توانا ماریارجاع کودکان ب یضرورتها صیتشخ یی، توانا ماریو مهارت در مراقبت از کودکان ب ییآشنا ،نکودکا عیشا یها یماریشناخت ب هدف کلی درس :

 بهداشتی به خانواده ها یها هیتوص

 

 هداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 در کودکان ریو مرگ و معلل ابتال  نیعتریسالمت کودکان و شا تیکسب دانش در مورد مراحل مختلف کودکی، اهم - 1

 یو نوجوان یکننده سالمت در مراحل مختلف کودک دیکسب دانش در مورد عوامل تهد - 2

 ،یرخواریش ،یدر مراحل مختلف نوزاد یطبق دستور العمل کشور یفور دگییمنجر به رس یبر نشانه ها دیکودکان با تأک یهایماریدر ب عیشا میکسب دانش در مورد عال - 3

 قبل و بعد از مدرسه نیسنو  یینوپا

 از آن یریشگیپ یو علل کم وزنی و راههامشخصات نوزادان کم وزن و داخل رحمی نوزادان  رشد ریساز در تولد زودرس و تأخ نهیعوامل مؤثر و زمکسب دانش در مورد  -1

 آنها ئمها و عال نیتامیی  و کمبود وکمک یزمان شروع غذاهاو خشک  ریمادر و موارد مصرف ش ریمصرف ش تیاهم کسب دانش در مورد  -5

 کروموزومی  یهابیماری و های شایع مادرزادییناهنجارکسب دانش در مورد  -6

 پرترمییهو  پوترمییتشنج، ه کسب دانش در مورد -7

 ینوزاد رقانیسپتی سمی و  کسب دانش در مورد -8

 آنمربوط به  لیوقفه در رشد و نمو و مساکسب دانش در مورد  -9

 دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در کودکان  عیشا یعفونتها کسب دانش در مورد -11

 در کودکان یردستگاه ادرا عیشا یعفونتهاکسب دانش در مورد  -11

 در کودکان بیماریهای بثوری تبدار  کسب دانش در مورد -12

 در کودکان سیستم عصبی مرکزی  یهایماریب کسب دانش در مورد -13

 خونی کودکان  بیماریهای در موردکسب دانش  -11

 روانی کودکان  شایع یهایماریب کسب دانش در مورد - 15

 دوره کودکی یتهایو مسموم هینقل لیصدمات ناشی از وسا ،حوادث و سوانحکسب دانش در مورد  - 16

 دوره کودکی اشیای خارجی ونیاسپراس، و سوختگی، غرق شدگیکسب دانش در مورد  - 17

 

 به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه 

 

 ل:جلسه او یهدف کل

 در کودکان ریمرگ و م و علل ابتال نیعتریشا وسالمت کودکان  تیاهم ،کسب دانش در مورد مراحل مختلف کودکی

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را بیان نماید مراحل مختلف کودکی - 1

 هد.وضیح درا تسالمت کودکان  تیاهم – 2

 .بحث نمایدرا بر جامعه سالمت کودکان  ریتأث  – 3

 در کودکان را نام ببرد.  ریعلل مرگ و م  نیعتریشا - 1

 کند. سهیدر کودکان را  در چند سال گذشته  مقا ریعلل مرگ و م  - 5

 

 :دومجلسه  یهدف کل

 نوجوانیکودکی و در مراحل مختلف کننده سالمت  دیعوامل تهدکسب دانش در مورد  

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

  .دیارتباط سالمت مادر و کودک بحث نما در مورد  – 1

 کند. یآنان را دسته بند یکننده سالمت کودکان در مراحل مختلف زندگ دیعوامل تهد - 2

  ضیح دهد. توبطور مختصر را  کودکانهر مرحله از زندگی کننده سالمت در دیعوامل تهد - 3

 

 

 

 

 



 :سومجلسه  یهدف کل

 ،یرخواریش ،یدر مراحل مختلف نوزاد یطبق دستور العمل کشور یفور دگییمنجر به رس یبر نشانه ها دیبا تأک کودکان یهایماریدر ب عیشا میکسب دانش در مورد عال 

 قبل و بعد از مدرسه نیو سن یینوپا

 :سومجلسه  ژهیو اهداف

 اشد:دانشجو قادر ب انیپا در

 . نام ببرد و راجع به آنها توضیح دهدخطر را  یبر نشانه ها دیاطفال با تأک یهایماریدر ب عیشا میعال  - 1

 .بیان نماید یرا با توجه به دستورالعمل کشور ماریکودک ب یو طبقه بند یابارزی نحوه – 2

 .دینما انیب یعالئم خطر را طبق دستورالعمل کشور یافتراق یصهاتشخی –3

 .دهد حیتوض یرا با توجه به دستورالعمل کشور ماریکودک ب نحوه پیگیری – 1

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

از آن اهداف  یریشگیپ یرشد داخل رحمی نوزادان و مشخصات نوزادان کم وزن و علل کم وزنی و راهها ریساز در تولد زودرس و تأخ نهیدانش در مورد عوامل مؤثر و زم کسب

 :چهارمجلسه  ژهیو

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دینما انیساز در تولد زودرس را ب نهزمی و مؤثر عوامل – 1

 رشد داخل رحمی را نام ببرد. ری= عوامل مؤثر در تأخ 2

 .دینما یعلل کم وزنی نوزادان را دسته بند -3

 .دینما انیمشخصات نوزادان کم وزن را ب  - 1

 دهد. حین را توضنوزادا یاز کم وزن یریشگیپ یراهها  - 5

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

 ها و عالئم آنها نیتامیکمکی  و کمبود و یو زمان شروع غذاها مصنوعی ریمادر و موارد مصرف ش ریمصرف ش تیکسب دانش در مورد  اهم

 :پنجمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 توضیح دهد. مادر ریش و خواص تیدر مورد  اهم - 1

 .دینما سهیمقا رهایش ریو سا یمصنوع ریمادر را با ش ریش - 2

 را بیان نماید.کمکی   یزمان شروع غذاهاو  یمصنوع ریو موارد مصرف ش نحوه شروع و ادامه تغذیه با شیر مادر  - 3

 را توضیح دهد. و عالئم آنها نیتامیکمبود و انواع – 1

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

 کروموزومی  یهایماریب و یمادرزاد عیاش یهایکسب دانش در مورد ناهنجار

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را نام ببرد. کروموزومی یهایماریو ب یمادرزاد عیشا یهایناهنجار  - 1

 )توصیف بیماری، شیوع، عوارض و درمان( توضیح دهد.مربوط به سیستم عصبی مرکزی مانند آننسفالی، آنسفالوسل، اسپاینابیفیدا و ...   یمادرزاد یهایناهنجاردر مورد  -2

 دهد. حیتوض عوارض و درمان( وع،یش ،یماریب فی)توصو تترالوژی فالو  ASD, HLHS, VSD, TGAقلبی عروقی مانند  یمادرزاد یهایدر مورد ناهنجار - 3

 آن را بیان نماید.عوارض  و وعیش سندرم داون را تعریف نموده – 1

 .دینما انیرا ب هاآنو درمان عوارض  ،وعینموده ش فیتعرشایع مادرزادی سایر سیستمهای بدن نوزاد را  ناهنجاریهای – 5

 
 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

 پرترمییو ه پوترمییکسب دانش در مورد تشنج، ه

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 ببرد و مختصری توضیح دهد. نامرا  انواع تشنج – 1

 و راههای درمان وپیشگیری از آنرا بیان نماید. دهد توضیح را تب وتشنج   - 2

 هیپوترمی را تعریف نموده عوارض و راههای درمان آنرا بیان نماید.  – 3 

 .دینما انیآنرا ب کنترل یعوارض و راههاتب را تعریف نموده  – 1 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل

 یادنوز رقانیکسب دانش در مورد سپتی سمی و 

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دینما انیدرمان آنرا ب یعوارض و راههاسپتی سمی نوزادی را تعریف نموده  – 1

 انواع یرقان نوزادی را نام ببرد. – 2

 توضیح دهدیرقان فیزیولوژیک را – 3

 .دینما انیرا بیرقان نوزادی درمان  یعوارض و راهها - 1

 



 :نهمجلسه  یهدف کل

 مربوط به آن  لیکسب دانش در مورد وقفه در رشد و نمو و مسا

 :نهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .نمایند بحث در مورد رشد طبیعی در کودکان – 1

 علل ایجاد وقفه در رشد کودکان را توضیح دهد. – 2 

 .دهد توضیحنمودار رشد کودکان را  – 3 

 اختالالت رشد را با توجه به نمودار بیان نماید.انواع   - 1 

 .عالئم بالینی و راههای درمان و پیشگیری از اختالالت رشد را توضیح دهد. – 5 

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

 دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در کودکان  عیشا یکسب دانش در مورد عفونتها

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 :دانشجو قادر باشد انیپا در

 را از نظر آناتومیک توضیح دهد. دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی - 1

 دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی کودکان را نام ببرد. عیشا یعفونتها – 2

آنها را بیان  از یریشگیدرمان و پ یو راهها را مختصری توضیح دهد التهاب حاد گوش میانی، التهاب حاد سینوس، التهاب حاد حلق، سرماخوردگی عالئم و نشانه های – 3

  .نماید

 یریشگیدرمان و پ یدهد و راهها حیتوض یرا مختصر)پنومونی(  عفونت پارانشیم ریه، التهاب برونشیول ،التهاب راههای هوایی فوقانی، التهاب اپیگلوت یعالئم و نشانه ها  -1

 .دینما انیاز آنها را ب

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

 در کودکان یدستگاه ادرار عیشا یورد عفونتهاکسب دانش در م

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را توضیح دهد. یدستگاه ادرار آناتومی - 1

 .کودکان را نام ببرد یدستگاه ادرار عیشا یعفونتها - 2

 بیان نماید. کان راکود یدستگاه ادرارقسمتهای مختلف  عالئم و نشانه های هر یک از عفونتهای – 3

 .دینما انیکودکان را ب یمختلف دستگاه ادرار یقسمتها یاز عفونتها کیاز هر  یریشگیدرمان و پ یراهها - 1

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 تبدار در کودکان یبثور یهایماریکسب دانش در مورد ب

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را نام ببرد. تبدار در کودکان یبثورایع ش یهایماریب - 1

 .دینما انیرا ب )سرخک، سرخجه و .....( تبدار در کودکان یبثور عیشا یهایماریب از کیهر  های نشانه و عالئم – 2

  .دینما انیتبدار در کودکان )سرخک، سرخجه و .....( را ب یبثور عیشا یهایماریاز ب کیاز هر  یریشگیدرمان و پ یراهها - 3

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل

 در کودکان یمرکز یعصب ستمیس یهایماریکسب دانش در مورد ب 

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 کودکان را نام ببرد. یمرکز یعصب ستمیسشایع  یهایماریب - 1

 .دینما انیرا بکودکان  یمرکز یعصب ستمیس عیشا یهایماریاز ب کیهر  های نشانه و عالئم – 2

 .توضیح دهد کودکان را یمرکز یعصب ستمیس عیشا یهایماریاز ب کیاز هر  یریشگیدرمان و پ یراهها - 3

 

 :چهاردهمجلسه  یهدف کل

  کودکان  خونی بیماریهایکسب دانش در مورد 

 چهاردهم: جلسه ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 نام ببرد. کودکان را خونی عیشا یهایماریب - 1

 .دینما انیبرا بطور مختصر و لوسمی  لییفقر اهن، تاالسمی، هموفکم خونی عالئم و نشانه های  – 2

 .دهد حیتوض کودکان را یخون عیشا یهایماریب از کیاز هر  یریشگیدرمان و پ یراهها - 3

 

 :پانزدهم جلسه یهدف کل

 روانی کودکان  عیشا یهایماریکسب دانش در مورد ب

 پانزدهم: جلسه ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در



 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                              ام و امضای مدیر گروه:          ن                          نام و امضای مدرس:         

 تاریخ ارسال :                                                       تاریخ ارسال:                         تاریخ تحویل:                     

 

 .و طبقه بندی نماید کودکان را نام ببردروانی  عیشا یهایماریب - 1

 .دینما انیرا بطور مختصر بآنها  های نشانه و عالئمرا نام ببرد و  یاختالالت اضطراب – 2

 .دینما انیتصر برا بطور مخ آنها یرا نام ببرد عالئم و نشانه ها یاختالالت خلق - 3

 .دینما انیرا بطور مختصر ب ADHD یعالئم و نشانه ها - 1

 دهد حیکودکان را توض روانی شایع یهایماریاز ب کیاز هر  یریشگیدرمان و پ یراهها - 5

 

 :شانزدهم جلسه یهدف کل

  دوره کودکی یتهایو مسموم هینقل لیکسب دانش در مورد سوانح و حوادث، صدمات ناشی از وسا

 شانزدهم: جلسه ژهیو هدافا

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 را بیان نماید. دوره کودکی یتهایو مسموم هینقل لیسوانح و حوادث، صدمات ناشی از وسااپیدمیولوژی  – 1

 را توضیح دهد. دوره کودکی یتهایو مسموم هینقل لیسوانح و حوادث، صدمات ناشی از وسا راههای پیشگیری از – 2

 بحث نماید. دوره کودکی یتهایو مسموم هینقل لیسوانح و حوادث، صدمات ناشی از وسانقش سیستم بهداشت ودرمان در  ورددر م – 3

 

 :هفدهم جلسه یهدف کل 

 یخارج یایاش ونیکسب دانش در مورد سوختگی، غرق شدگی، و اسپراس

 :هفدهم جلسه ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .تعریف نماید  را  سوختگي انواع یخارج یایاش ونیساسپرا شدگي غرق – 1

 دهد. حیرا توضانواع سوختگی و  یخارج یایاش ونیاسپراس ،غرق شدگیاز  یریشگیپ راههای – 2

 دهد. حیرا توض انواع سوختگی و یخارج یایاش ونیاسپراس ،غرق شدگی درمان یراهها - 3

 

 منابع:

 1389 انتشارات تهران، ،یداشت عمومو همکاران، کتاب جامع به نیحس یحاتم  - 1

 تهران نشر بشرا 2111نهم  شیرایکودک ونگ، و ی، درسنامه پرستار(1391پوران سامی )  - 2

 و همکاران یششم ترجمه بهنام ثبوت شیرایو  2111مبانی طب کودکان نلسون،  – 3

 

 

 روش تدریس:

  کنفرانس هیو ارا سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 

 موزشی :وسایل آ

Power point و وایت بورد 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

 8 3/2/99 %31 امتحان کتبی تشریحی ترم آزمون میان 

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده %61 امتحان کتبی تشریحی ان ترمآزمون پای

پاسخ به سواالت در  حضور فعال در کالس

 کالس

 8 - 11 هر هفته چهارشنبه 11%

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 .غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد -

 قبل از حضور استاد حضور به موقع دانشجو در کالس و  -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

  مشارکت در مطالب کالس تا حد امکان   -

 رعایت نظم و انضباط در کالس  -

 مشارکت فعال در بحث گروهی و پاسخ به سئواالت -

 

 

 

 



 

 

 از آن یریشگیکودکان و طرق پ عیشا یها یماریب جدول زمانبندی درس

 و ساعت جلسه : روز

 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

16/11/98 
 

علل ابتال و  نیعتریسالمت کودکان و شا تیمراحل مختلف کودکی، اهمآشنایی با 

 در کودکان ریمرگ و م

 دکتر بهروز حمزه

2  

23/11/98 

 یو نوجوان یکننده سالمت در مراحل مختلف کودک دیعوامل تهد آشنایی با
 

 دکتر بهروز حمزه

3  

31/11/98 

منجر به  یبر نشانه ها دیکودکان با تأک یهایماریدر ب عیشا میعال آشنایی با

 ،یرخواریش ،یدر مراحل مختلف نوزاد یطبق دستور العمل کشور یفور دگییرس

 قبل و بعد از مدرسه نیو سن یینوپا
 

 دکتر بهروز حمزه

1  

7/12/98 
رشد داخل رحمی  ریساز در تولد زودرس و تأخ نهیمعوامل مؤثر و زآشنایی با 

 از آن یریشگیپ ینوزادان و مشخصات نوزادان کم وزن و علل کم وزنی و راهها
 

 دکتر بهروز حمزه

5  

11/12/98 
خشک و زمان شروع  ریمادر و موارد مصرف ش ریمصرف ش تیاهمآشنایی با 

 ها و عالئم آنها نیتامیکمکی  و کمبود و یغذاها

 

 ر بهروز حمزهدکت

6  

21/12/98 
 کروموزومی  یهایماریو ب یمادرزاد عیشا یهایناهنجارآشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

7  

28/12/98 
 پرترمییو ه پوترمییتشنج، هآشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

8  

21/1/99 
 ینوزاد رقانیسپتی سمی و آشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

9  

27/1/99 
 مربوط به آن لیه در رشد و نمو و مساوقفآشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

11  

3/2/99 
 دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در کودکان  عیشا یعفونتهاآشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

11  

11/2/99 
 در کودکان یدستگاه ادرار عیشا یعفونتهاآشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

12  

17/2/99 
 تبدار در کودکان  یبثور یهایماریب آشنایی با 

 

 دکتر بهروز حمزه

13  

21/2/99 
 دکتر بهروز حمزه در کودکان  یمرکز یعصب ستمیس یهایماریبآشنایی با 

11  

31/2/99 
 خونی کودکان  یهایماریببا  ییآشنا

 

 دکتر بهروز حمزه

15  

7/3/99 
 روانی کودکان  عیشا یهایماریب با  ییآشنا

 

 دکتر بهروز حمزه

16  

21/3/99 
دوره  یتهایو مسموم هینقل لیسوانح و حوادث، صدمات ناشی از وسابا   ییآشنا

 کودکی

 

 دکتر بهروز حمزه

17  

 جبرانی در طول ترم

 دکتر بهروز حمزه دوره کودکی یخارج یایاش ونیسوختگی، غرق شدگی، و اسپراسبا   ییآشنا


