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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزی واحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی 

 

 واحدی(  دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی  تحصیلی: یرشته و  مقطع   کودکان         گروه آموزشی:       پرستاری    دانشکده:

 نوزادان  :یش نیازپ تئوری  :دنوع واح2     تعداد واحد: بیماری های کودکان : نام درس

 سامانه نویداسکای روم و  : مکان برگزاری            10-8     : ساعت            یک شنبه    :روز : زمان برگزاری کالس

 ، خ موسوی دکتر کرمی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر کیمیا کرمی : مسئول درس          :تعداد دانشجويان 

 

  شرح دوره:

 اقدامات الزم در هر مورد  و  تشخیص و شناخت ناهنجاری ها و بیماری های کودکان .1

 از آنها  پیشگیریو   و خانواده در موارد بیماری های کودک کودکآموزش به  

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 اهداف:
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

هیتدروفتتت،تاسیی افتتتدینتابی،یتدای )  یمراقبتت هتا و آموزش هتای الزم بته ختانواده دارای کودک مبتی بته ینی از نتاهنجتاری هتا .1
ی آم،اسوفت،ی  آنوس بوتتهفتگی مادرزادی م،صت، هی،ی پامماقیی شتناک کام و س ی آترزی مری و فیوتتو ی رمیلومننگوفت،ی در

 ( را توضیح دهند.فدادیاسی اکوتروفی مثانه هرنی دیافراگماتیکی هیدروف،ی هیدوفدادیاسی اپی

 را توضیح دهند.  وتیک و غیر فیانوتیکفیان قلبی  های مادرزادی  یماریمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای ب .2

  ی فنیت، کتون اوری   یوتیروئیتدیوتتت دهی)  اختیالت متتابوسیتکتوجهتات درمتانی و آموزش هتای الزم بته ختانواده دارای کودکی بتا   .3
 (  را توضیح دهند.گاالکتوزومی

 را توضیح دهند. (فلیاک  هیرشدرونگی)  اختیالت گوارشی  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .4

 را توضیح دهند.  (برونشیوسیت و کروپ) ختیالت تن،ویا  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .5

( را توضیح  فتندرم ن،روتیک و گلومرون،ریت)  اختیالت کلیوی  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .6
 دهند.

 را توضیح دهند.مانی و آموزش های الزم به کودک و خانواده دارای درماتیت آتوپیک توجهات در .7

 را توضیح دهند.  تومور ویلمز  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با .8

 را توضیح دهند.فلج مغزی  توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودک دمار   .9

 را توضیح دهند.  مبتی به تومور ویلمز درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکتوجهات  .10

توجهات درمانی و آموزش های الزم به خانواده دارای کودکی با بیماری های شتتایا افتتتخوانی م،صتتلی را توضتتیح  .11
 دهند.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
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قابل تقسیم    اهداف بینابینی  دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان می است  تر  تر و شفافروشن  ،نسبت به اهداف کلی  که  است  هدف کلی به اجزای تخصصی  شکستن،  منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است   ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 ابزارهای غربالگری کودکان را بیان کند. رشد و تکامل کودک و 

 شرح حال و معاینه بالینی کودکان را انجام دهد.

 ناهنجاری های قلبی کودکان را شرح دهد. 

 ناهنجاری هی تنفسی کودکان را شرح دهد. 

 ناهنجاری های گوارشی کودکان را شرح دهد. 

 های تدريس:شیوه

 ☒پرسش و پاسخ         ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  ☐بحث گروهی 

  سخنرانی در سامانه نوید ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، و انجام تکالیف به صورت الکترونیکی :سایر موارد

 

 : ( در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  دانشجووظايف و تکالیف 

 مثبت دارد .  ازیدرون و خارج کالس امت ی ریادگی ی ها تی مشارکت در فعال

    فیو انجام تکال یقبل یبا آمادگ نی، مطالعه و حضور در کالس آنال ی* مراجعه به منابع آموزش

 

 آنالین به تفکیک(:)در جلسات آفالین و جلسات  قوانین و مقررات کالس

 

 باشد .   یآن م  نیی هفته بعد از تع کی فیمهلت ارائه تکال نیآخر

 نمره مربوط به آن تعلق نخواهد گرفت.    فیعدم ارائه تکل ای ریصورت تاخ در

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ نیکالس آنال سسروی وب    ☐ ی ریادگی تیرمدی سامانه         ☐ وترکامپی           ☐پروژکتور  دئووی ☐برد  تیوا

 (:  دیموارد  )لطفاً نام ببر رسای        ☒ دیفراد  ی آزمون مجاز سامانه 

 به صورت پرسش و پاسخ ی مجاز ی و فضا یو سخنران نتیبه صورت پاورپو یکیالکترون دینو سامانه

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 ستینمره از ب تیفعال فيرد

 2-1 در زمان مقرر ديدر سامانه نو فیانجام تکال 1

 1 ديدر سامانه نو یکالس یهاآزمون  2

 1 نيآنال یمجاز یهاحضور در کالس 3

 2-1 امتحان مستمر 4

 14 ترم ان يامتحان پا 5

 

 

 نوع آزمون 
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  ☐غلط  -حصحی ☐ کردنی جور          ☒ ای ¬نهچندگزی       ☐ کوتاه  پاسخ     ☐ یحیتشر

  -----------( دیموارد )لطفا نام ببر ریسا

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

 ی منابع اصل 

 ....... . ترجمه  جدیدترین ماپط  کودکان.  ینلوون . مبان  . -

 (. درفنامه پرفتاری کودکان ونگ. نشر فاسمیجدیدترین ماپفونیای فنجری مهنازی شوقی مهناز ) آرزومانیانس .  -

 منابا برای یافتن مقاسه و فایر اطیعات م،ید 

PubMed:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

www.medworm.com 

PMC:   www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pmc&cmd=search&term= 

Mosby's Nursing Consult: http://www.nursingconsult.com/php/160823503-2/home.html 

UpToDate:  www.uptodate.com/home/index.html 

American Academy of Pediatrics:  www.aafp.org 

http://scholar.google.com 

www.medscape.com 

www.emedicine.com 

 فارفی

 www.iranped.irگروه کودکان دانشگاه تهران 

 www.iranmedex.comپایگاه اطیعاتی ایران مدکس  

 www.sid.irپایگاه اطیعاتی جهاد دانشگاهی   

دانش پرفتاری   یگوب http://jouybari.blogfa.com 

 

 ....... . ترجمه  جدیدترین ماپط  کودکان.   ینلوون . مبان

 (. درفنامه پرفتاری کودکان ونگ. نشر فاسمیجدیدترین ماپفونیای فنجری مهنازی شوقی مهناز ) آرزومانیانس .  -
 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

 

گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می  ،جلسه  مربوط بهای  اری محتوای چندرسانه ذبارگ  ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

گذاری توانید نسبت به عالمت می   ، بنابراین  .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر  تواند عالوه بر آن از  و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

 

کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 .شود برگزار

http://www.medworm.com/
http://www.sid.ir/
http://jouybari.blogfa.com/
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 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان

 عنوان جلسه  تاریخ  ردیف 
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین 

1 27 /11 /1400 
رشد و تکامل کودکان، معرفی  

 ابزارهای غربالگری 
* * * *   

 دکتر کرمی 

 دکتر کرمی    * * *  شرح حال و معاینات بالینی  1400/ 12/ 4 2

3 11 /12 /1400 

متابولیسم ویتامین ها  

،   pku)هیپوتیروییدیسم، 

 گاالکتوزومی( 

 
* * * 

  

 موسوی خ 

4 19 /12 /1400 
اختالل متابولیسم)کواشیورکور،  

 ( FTTماراسموس، 
* * * * *  

 خ موسوی 

 خ موسوی    * * *  آلرژی، ایمنی و اختالالت ایمنی 12/1400/ 26 5

 خ موسوی    * * *  ناهنجاری های قلبی کودکان  1401/ 1/ 17 6

 خ موسوی   * * * * * ناهنجاری های تنفسی  1401/ 1/ 24 7

 خ موسوی   * * * *  ناهنجاری های گوارشی 1401/ 1/ 31 8

 ی دکتر کرم  * * * *  ناهنجاری های خونی  1401/ 2/ 7 9

 ی دکتر کرم * * * * * * ناهنجاری های آندوکرینی 1401/ 2/ 14 10

 ی دکتر کرم * * * * * * ناهنجاری های کلیوی و ادراری 1401/ 2/ 21 11

12 28 /2 /1401 
ناهنجاری های اسکلتی استخوان 

 ها و مفاصل 
* * * * * * 

 ی دکتر کرم

 ی دکتر کرم * * * * * * فلج مغزی نقایص لوله عصبی ، 1401/ 3/ 4 13

 ی دکتر کرم * * * * * * بیماری های روانی کودکان  1401/ 3/ 11 14

 ی دکتر کرم * * * * * * اورژانس ها و اقدامات الزم 1401/ 3/ 18 15

 ی دکتر کرم * * * * * * حوادث در کودکی 1401/ 2/ 25 16

17          

 

 


