
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 بیماری های شایع اطفال                                                                                    درس  (course planطرح  دوره )

 بیماری های شایع اطفال                                                                                    :  نام درس 

  تاریخ برگزاری : 9397-98نیمسال اول سال تحصیلی طول دوره :

 دانشکده بهداشت برگزاری :محل  2تعداد واحد :

 ندارد پیش نیاز : زحمت کش                بی بی هاجر  دکتر  گروه مدرسین :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی بهداشت عمومی 

 گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومیآدرس دفتر کار: 

 شناخت عالئم بیماریها شناخت بیماری های شایع کودکان و نقش باورها در روند بیماری و چگونگی معاینات اولیه و هدف کلی:

 : زیر دست یابند در راستای هر هدف کلی، به اهداف اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 اهمیت سالمت کودکان و تأثیر آن بر سالمت جامعه را بیان کند. 

 .ویژگیهای یک نوزاد سالم و یک کودک سالم را نام ببرد 

 .میزان های ابتال و مرگ و میر در نوزادان و کودکان را نام ببرد و قادر به محاسبه آن باشد 

 میزان های ابتال و مرگ و میر در نوزادان و کودکان را در سالهای اخیر بداند. روند 

 .عالئم مهم بالینی که می تواند بیانگر ابتال به بیماری باشد را بشناسد 

 .عوامل تهدید کننده حیات و دالیل استعداد بیشتر نوزادان و کودکان در مراحل مختلف رشدی به ابتال به بیماری را نام ببرد 

 شایع ترین علل مرگ و میر نوزادان را بشناسد. 

 .عوامل تأثیرگذار در بلوغ را نام ببرد 

 .اهمیت و تعریف وزن هنگام تولد و سن جنینی و مشکالت مرتبط با آن را بشناسد 

 آشنا شده و نام ببرد. ، بیماری های کروموزومی و ژنتیکیبا ناهنجاری های شایع نوزادی 

 ن و عالئم آن را بشناسد و علل آن را توضیح دهد.تشنج در نوزادان و کودکا 

  .هیپوترمی و هیپرترمی در نوزادان را تعریف کند و علل آن را نام ببرد 

 .یرقان نوزادی را تعریف کند و علل آن را نام ببرد و مراقبتهای الزم را توضیح دهد 

 را بداند. شایع ترین علل مرگ و میر در شیرخواران را نام ببرد و اهمیت این شاخص 

  .بیماری ها و عوامل تهدید کننده حیات شیرخواران و کودکان را نام ببرد 

 .علل و عالئم توقف رشد در شیرخواران و کودکان را بشناسد و راه های پیشگیری از آن را توضیح دهد 

  درمان و پیشگیری از آن را بیان کند بشناسد، علل، عالئم، راه انتقال،عفونت هایسیستم تنفسی تحتانی و فوقانی شایع در کودکان را 

 .عفونت های گوارشی شایه در کودکان را بشناسد، علل، عالئم، راه انتقال، درمان و پیشگیری از آن را بیان کند 

 .بیماری های شایع قلبی را در کودکان بشناسد، عالئم، درمان و مراقبت از آن را بیان کند 

 ناسد و علل ایجاد کننده، عالئم و درمان آن را بیان کند.بیماری های خونی شایع در کودکان را بش 

  در کودکان را نام ببرد، علل، راه انتقال، عالئم و پیشگیری از آن را بیان کند.شایع بیماری های بثوری تبدار 

 .بیماری های شایع سیستم عصبی مرکزی را بشناسد و عالئم آن را بیان کند 

 لت ابتال را نام ببرد. راه انتقال و درمان بیماری و نیز راه های پیشگیری از ابتال را توضیح دهد.سل کودکان را بشناسد انواع سل و ع 

 .بیماریهای چشمی شایع و علل آن را نام ببرد و  راهای در مان و پیشگیری را توضیح دهد 

 .بیماری های ازدیاد حساسیت را بشناسد و عالئم آن را نام ببرد 

 ا بشناسد و عالئه آن را توضیح دهد.بیماری های شایع مفصلی ر 

 .فشار خون در اطفال را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد 

  بحث گروهی و پرسش و پاسخسخنرانی، روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.9

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

 : و تکالیف دانشجو ایفظو



 . رعایت نظم و انضباط در کالس9

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت2

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو -

 نمره 1حضور به موقع و فعال در کالس و مشارکت در بحث های گروهی در کالس                          -

 نمره                                 11آزمون پایان ترم به صورت کتبی و سئواالت چهار گزینه ای، صحیح و غلط و تشریحی              -

 نمره مثبت 1ارائه کنفرانس مرتبط با سرفصل دروس                                                                    -

 مطابق تقویم دانشگاهی تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

 منابع مطالعه 

 آخرین انتشار، (3و  1،1)جلد  حسین و همکاران، کتاب جامع بهداشت عمومی حاتمی

 مرتبط با سالمت کودکان ابالغ شده به دانشگاههای وزارتی  آخرین دستورالعمل

 سایت سازمان جهانی بهداشت 

 ت و دفاتر سازمان جهانی بهداشت راگزارشات ادا

 تبط با مباحث درسیرمقاالت علمی م

 محتوا و ترتیب ارائه درسهرست ف

 اهداف ویژه هدف کلی جلسه

 در پایان هر جلسه دانشجو باید بتواند:

 مدرس شیوه تدریس

اهمیت سالمت کودکان   اول

و تأثیر آن بر سالمت 

 جامعه

  ویژگیهای یک نوزاد

 سالم و یک کودک سالم 

 اهمیت سالمت نوزادان و کودکان را توضیح دهد. 

   نام برده و توضیح دهد.برنامه های مراقبتی کودکان را در کشور 

 ببرد و توضیح دهد. ویزگی های نوزادان و کودکان سالم را نام 

 تقسیم بندی دوران کودکی و ویژگی های دوره کودکی را تام ببرد 

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش

عالدم شایع بیماری ها   دوم

 در اطفال و علل آنها.

 .رفلکس های نوزادی 

  عالئم شایع عمومی و اختصاصی بیماری ها در اطفال و علل آن را توضیح

 دهد.

 برده و اهمیت هر یک را توضیح دهدنام  رفلکس های نوزادی را 

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش

بیماریها و اختالالت   سوم

 نوزادی.

  تقسیم بندی بیماری

 های نوزادان.

   برنامه غربالگری نوزادی را توضیح دهد و بیماری های مورد غربالگری را

 نام ببرد.

   تقسیم بندی بیماری های نوزادان را بداند و گروه های مهم آن را نام

 ببرد..

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش

بیماری های عفونی   چهارم

 نوزادان.

 ی بیماری ویژگی ها

 های عفونی در نوزادان. 

  .بیماری های عفونی نوزادان و انواع آن را نام ببرد 

 .ویژگی بیماری های عفونی نوزادان را توضیح دهد 

   .بیماری های عفونی شایع نوزادی را نام ببرد 

  راه های پیشگیری از ابتال به بیماری های عفونی را نام ببرد 

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش

: علل، ایکتر نوزادی  پنجم

 عالئم و نحوه مراقبت

  .تعریف ایکتر نوزادی را بداند و علل آن را نام ببرد 

 .عالئم ایکتر و نیز اقدامات مراقبتی الزم را توضیح دهد 

 .عوارض عدم درمان ایکتر را نام ببرد 

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش

بیماریهای عفونی اطفال)   ششم

شامل بیماری های عفونی 

باکتریال قابل پیشگیری با 

واکسن و سایر بیماری های 

  (عفونی باکتریال

   .بیماری های عفونی باکتریال شایع کودکی را نام ببرد 

   عالئم بیماری های عفونی باکتریال، راه های انتقال و درمان و پیشگیر از

 هدرا توضیح د ابتال به آنها

 

سخنرانی، استفاده از 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور

دکتر زحمت 

 کش



 س


