
 

 

 
 بهداشت دانشکده

 بيماريهاي شايع كوىكان -ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                         بيماريهای شايع کودکانعنوان درس :   
 یبهداشت عموم یدوره کارشناس 4ترم  انیدانشجو مخاطبان: 

 
             واحد 2: تعدادواحد:)يا سهم استاد از واحد(  

 اخر هر جلسه قهیدق 01 ساعت پاسخگويی به سواالت فراگير:
 (  3111-31444 )دوم یليتحص مسالين  - 4-2چهار شنبه،ساعت  ی)روزهازمان ارائه درس:   

 یابانیس ایدکتر ثر مدرس:
  یولوژيزيف ،یاناتوم  کليات درس و پيش نياز:

 

 ،در ایران کودکان شایع های بیماری شناختن انها براي تعلیم ىانشجویان و توانمند ساخت هدف کلی درس :
 ارائه توانایی بیمار، کودکان ارجاع ضرورتهای تشخیص  بیمار، کودکان از مراقبت،  ساده معاینات انجام

 .بیمار کودک خانواده به بهداشتی های توصیه

 : ميانیهداف ا

 بیماریهای در شایع عالیم ، کودکی فتعری از کلیاتیو  جامعه بر آن تأثیر و کودکان سالمت اهمیت -0
 . اطفال

 بعد و قبل سنین نوپایی، شیرخواری، نوزادی، مختلف مراحل در را کودکان سالمت کننده تهدید عوامل.  2
 . مدرسه از
 . کروموزومی های بیماری و ژنتیکی   شایع های ناهنجاری کلیاتی در مورد علل .3
 . نوزادی یرقان و میهیپرتر هیپوترمی، تشنج، سمی، سپتی. 4
  کودکان در اخیر سالهای در را آن تغییرات روند و میر و مرگ ابتال، علل شایعترین. 5
 (.پیشگیری بالینی، عالئم کننده، ایجاد عوامل شاخصها،) آن به مربوط مسایل و نمو و رشد در وقفه. 6
تب  یبثور یها یماریب ،یه ادرادستگا ،یدستگاه گوارش،  تحتانی و فوقانی تنفسی دستگاه عفونتهای. 7

 دار 
 . + تشنج آن یکودکان و مراقبتها یها یکم خون . 8
 . کودکی دوره مسمومیتهای و حوادث سوانح،. 9

 و شکم حاد در کودکان یجراح عیشا یهایماریبا ب ییاشنا . 01
 راهی، سر نکودکا والدین، اختالفات والدین، حضور نقش شامل کودکان روانی –اجتماعی مسائل . 00

 آزاری کودک و بزهکار کودکان
 میلومننگوسل، اسپینابیفیدا، هیدروسفالی، های ناهنجاری به مبتال کودکاز   مراقبتاشنایی و راهای . 02 

 بسته، آنوس فیستول، و مری آترزی لب، و کام شکاف پاچماقی، هیپ، مفصل مادرزادی دررفتگی
 .سپادیاس اپی یپوسپادیاس،ه هیدروسل، دیافراگماتیک، هرنی آمفالوسل،

 
 :رفتاریاهداف ويژه 

 در پايان دانشجو قادر باشد
 

 کند انیکرده، اختصاصات ان را ب فیرا تعر یدوران کودک .010
 کند یبند میرا از بدو تولد تقس یدوران کودک .011
 دهد. حیکودکان توض یهایماریب یرشد و تکامل را بر رو دهیمتقابل پد ری.    تاث011
قبل و بعد از  نیسن ،یینوپا ،یرخواریش ،یکننده سالمت کودکان را در مراحل مختلف نوزاد دیعوامل تهد .110

 مدرسه  بشناسد
 کند ستیرا ل یو کودک یخوار ریو س یدوره نوزاد عیشا یهایماریب .111
 فوق را بداند یهایماریمراقبت از ب یراها .111
 را نام ببرد. یو ژن یکروموزوم یها یماریب ،یمادرزاد عیشا یها یناهنجار  .110
 را بشناسد یمادرزاد عیشا یهایماریب میعال .111
 دهد حیرا توض یمادرزاد عیشا یهایماریاز ب یهایماریمراقبت از ب یراها .111



 

 

 .دینما انیرا به اختصار ب ینوزاد رقانیو  یپرترمیه ،یپوترمیتشنج، ه ،یسم یسپت می.  عال410
 .دینما انیرا به اختصار ب ینوزاد رقانیو  یپرترمیه ،یپوترمیتشنج، ه ،یسم یاز سپت هیلاو ی.  مراقبتها411
 کند. سهیدر کودکان مقا ریاخ یآن را در سالها راتییو روند تغ ریعلل ابتال، مرگ و م نیعتری.  شا411

 ازمون میانترم و مرور درسهای قبلی 5جلسه 
 دهد حی.  چارت رشد و نمو کودکان را توض110
( را یریشگیپ ،ینیکننده، عالئم بال جادیمربوط به آن )شاخصها، عوامل ا لی.  علل وقفه در رشد و نمو و مسا111
 .دینما فیتوص
 کند  ستیرا ل یرانیدر کودکان ا عیشا یو تحتان یفوقان یدستگاه تنفس ی.  عفونتها110
 دهد حیرا توض یرانیدر کودکان ا عیشا یو تحتان یفوقان یدستگاه تنفس یعفونتها می.  عال111
 را بشناسد  یدستگاه ادرا ،یدستگاه گوارش  عیشا یهایماری.   ب810
 دهد حیرا توض نهایتریتا از شا 1حد اقل  میکند و عال ستیکودکان را ل عیتب دار شا یبثور یها یماری.    ب811
 دهد. حیو علل تشنج توض می.   عال110
 دهد.   حیاز تشنج را توض هیاول یمراقبتها ی.   راها111
 آن را ذکر کند. یمراقبتها یکودکان و راها یها ی.   علل کم خون111
 قرار دهد. لیو تحل هیرا مورد تجز یدوره کودک یتهای.    سوانح، حوادث و مسموم01
 ترم + رفع اشکاالت جلسات قبل و سواالت مربوطه انی.    ازمون م00

 و شکم حاد در کودکان اشنا باشد یجراح عیاش یهایماریب می.   با عال0110
 و شکم حاد در کودکان بداند یجراح عیشا یهایماری.  راه برخورد و مراقبت و نخوه ارجاع  ب0111

کودکان  ،یکودکان سر راه ن،یاختالفات والد ن،یکودکان شامل نقش حضور والد یروان –ی.    مسائل اجتماع01
 .دینما یرسرا بحث و بر یبزهکار و کودک آزار

 بشناسد یپاچماق پ،یمفصل ه یمادرزاد یدررفتگ لومننگوسل،یم دا،یفینابیاسپ ،یدروسفالی.   ه0410
 یپاچماق پ،یمفصل ه یمادرزاد یدررفتگ لومننگوسل،یم دا،یفینابیاسپ ،یدروسفالیبرخورد با  ه  ی.   راها0411
 دهد حیتوض

 یآنوس بسته، آمفالوسل، هرن ستول،یو ف یمر یشکاف کام و لب، آترز یها یناهنجار می.  عال.15.1
 بداند اسیسپاد یاپ اس،یپوسپادیه دروسل،یه ک،یافراگماتید

 ک،یافراگماتید یآنوس بسته، آمفالوسل، هرن ستول،یو ف یمر یدرمان شکاف کام و لب، آترز یراها  .15.2
 دهند حیبداند را توض اسیسپاد یاپ اس،یپوسپادیه دروسل،یه

 یانیازمون پا -01
 
 

 منابع: 
 کتاب بيماريهای کودکان نلسون -3 
 مطالب مطروحه در کالس و کنفرانسها -2 
 و همکاران   یحاتم نيدکتر حس یکتاب جامع بهداشت عموم -1
 

و پاسخ،  ،پرسشیبحث گروه ،یسخنراناگر کالسها حضوری اجرا شود روش تدريس به شکل : سيروش تدر
هد بود. اگر به شکل مجازی برقرار شود بحتهای گروهی در واتس اپ و خوا متن کنفرانس هيته -یخود اموز

 تکاليف در سامانه نويد خواهد بود.
 

 سانانه نويد و واتس اپ -اينترنت -، وايت بورد و ماژيك انهيرا -دي: اسال یآموزش ليوسا
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و  پاسخ 
فعالیتهای 

 کالسی

 
 

 س و انتاارات از دانشجو:مقررات کال
 -2کالسها را شرکت نمايد .  %57حد اقل در صورت اراده دانشکده بر کالس حضوری  -3دانشجو بايستی :   

شان کالس درس را حفا کند و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد) به عنوان مثال مبايل خود 
 رد(را در طول خضور در کالس خاموش نگه دا

در  -بازخوردهای استاد را مطالعه و بازخئرد بدهد -برای کالسهای مجازی : تکاليه را به موقه تحويل بدهد
 در امتحانات به موقع شرکت کند.  -بحثهای گروهی واتس اپ شرکت نمايد

 انشکده:د EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 

 

 


