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 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 مامایی  -دانشکده پرستاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  طرح درس ترمی

 98-99خانواده * نیمسال تحصیلی: نیمسال دوم * دانشکده:پرستاری و مامایی بویه       *گروه آموزشی:   پرستاری بهداشت کودک و 

               332262*کد درس:    (                                                     2)ن پرستاری  کودکاعنوان درس: *

                                            3پرستاری  ترم  رشته تحصیلی : *                                                            پیوستهکارشناسی    مقطع :* 

 )دکتر خدام(  23-2هفته    21-23شنبه ها  ساعت  یک)دکتر سبزی( و   8-2هفته   23-21شنبه ها ساعت برگزاری: زمان * 

 برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی بویه       محل*  

 واحد تئوری  6:  تعداد واحد* 

 توسط خانم دکتر سبزی تدریس می شود***. هشت جلسه (، -واحد می باشد که یک واحد آن )ناهنجاریهای مادرزادی 6***این درس 

  . شانزده جلسه (  توسط دکتر خدام  تدریس می گردد -و دو واحد آن) بیماری های کودکان 

 جلسه                                                   21ت :تعداد جلسانوع واحد:  تئوری                                                       *   *

                                                     2پرستاری کودکان *پیش نیاز یا هم نیاز:     نفر                                          55عداد فراگیران:     *ت

 پرسش و پاسخفیلم آموزشی . نحوه تدریس: سخنرانی. بحث گروهی .ارائه کیس.    

 د. دیتاپرژکتور. وایت برد. ماژیک. کامپیوتر و ...وسایل کمک آموزشی : اوره 

  

 نام مدرسین: 

 واحد ( 2) 23-21جلسه ( ساعت  8) 8تا هفته  2دکتر سبزی: شنبه ها از هفته 

 واحد(  2) 21-23جلسه ( ساعت 23) 23تا  2شنبه ها از هفته  یکدکتر خدام : 

 یکشنبه -روزهای تماس با مسئول درس:  شنبه              نام مسوول درس:  دکتر زهرا سبزی                      

 آدرس دفتر:  دانشکده پرستاری و مامایی. اتاق هیئت علمی .مدیر گروه اطفال               

    62163656تلفن:    

 پست الکترونیک 

  khoddam@goums.ac.ir E-mail    
gorgan@yahoo.comzsmail: -E 

دانشجو جهت تلفیق آموخته های قبلی خود در زمینه اثرات بیماری و بستری شدن بر کودک و خانواده، مفاهیم و روش های مراقبتی  آشنایی : هدف کلی درس

در نالوزادان و کودکالان و ارائاله مالداخمت     و کلیات بیولوژیکی سیستم های مختلف بدن به منظور ایجاد توانایی بررسی و شناخت حالت های انحراف از سالممتی  

 مناسب پرستاری 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 )حیطه شناختی (را شرح دهد.  مراقبت خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن

 ی ()حیطه مهارتبخش اطفال را شرح دهد. پرستاری ویژهاصول پروسجرهای 

 )حیطه شناختی ( مراقبت خانواده محور از کودک  دچار بیماری مزمن و معلول را شرح دهد.

 )حیطه شناختی (خانواده با نیازهای خاص را بشناسد 

 )حیطه شناختی (درد در کودکان و نحوه شناسایی، ابزارهای ارزیابی درد  و کنترل آن در کودکان را شرح دهد. 

 
  :تنفس

 )حیطه شناختی ( کودک مبتم شرح دهد. از انی تنفسی و فرایند پرستاریعفونت مجاری فوق

 )حیطه شناختی ( بیماری برونشیولیت و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد.

 )حیطه شناختی (بیماری عفونت گوش میانی و فرایند مراقبتی از کودک مبتم را شرح دهد

 )حیطه شناختی (دک مبتم را  شرح دهدبیماری  کروپ و فرایند پرستاری از کو

 )حیطه شناختی ( کودک مبتم شرح دهد.از پنومونی و فرایند پرستاری 

  )حیطه شناختی (بیماری فیبروز کیستیک و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد

 )حیطه شناختی (شرح دهد. را کودک مبتم از تانیسلکتومی و فرایند پرستاری 

 
  :کلیوی

mailto:zsgorgan@yahoo.com
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 )حیطه شناختی ( شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتم را   تومور ویلمزبیماری  

 )حیطه شناختی ( بیماری عفونت ادراری و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد.

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتم را   بیماری سندرم نفروتیک

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتم را   بیماری گلومرونفریت

 )حیطه شناختی ( فمکس اداری و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد.یر

 
 :گوارش

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.و فرایند پرستاری از کودک مبتم را   انواژیناسیون بیماری 

 )حیطه شناختی ( از کودک مبتم را  شرح دهد.بیماری تنگی پیلور و فرایند پرستاری 

 )حیطه شناختی ( بیماری سلیاک و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد.

 )حیطه شناختی ( بیماری مگاکولون و فرایند پرستاری از کودک مبتم را  شرح دهد.

 )حیطه شناختی ( کودک مبتم را شرح دهد.از و فرایند پرستاری اسهال 

  :قلب

 )حیطه شناختی (را شرح دهداز کودک مبتم پرستاری  فرایندتب روماتیسمی حاد و  

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را بیماری کاوازکی و فرایند پرستاری کودک مبتم  

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم  از نارسایی احتقانی قلب  و فرایند پرستاری

 )حیطه شناختی (از کودک مبتم را شرح دهد هایپرتانسیون و فرایند پرستاری

  :اختمالت خون

 )حیطه شناختی ( د.شرح دهرا  کودک مبتماز و فرایند پرستاری  خونی فقرآهن کم

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از تاالسمی و فرایند پرستاری 

 ی ()حیطه شناخت شرح دهد.را کودک مبتم از هموفیلی و فرایند پرستاری 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از لوسمی و فرایند پرستاری 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از فرایند پرستاری انواع ترومبوسایتوپنی )ایدیوپاتیک و آنافیمکتوئید( و 

  :سیستم عصبی مرکزی

 ی ()حیطه شناخت شرح دهد.را کودک مبتم از و فرایند پرستاری مننژیت 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از تشنج ناشی از تب و فرایند پرستاری 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از عقب ماندگی ذهنی و فرایند پرستاری 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از فلج مغزی و فرایند پرستاری 

 شرح دهد.را کودک مبتم از فرایند پرستاری و  (نابینایی و ناشنوایی)اختمالت حسی 

 )حیطه شناختی ( شرح دهد.را کودک مبتم از سندرم داون و فرایند پرستاری 

 
 : اهداف اختصاصی) مبحث ناهنجاری ها  و بیماری متابولیک (:  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند.هیدروسفالی دارای کودک مبتم به  مراقبت ها و آموزش های الزم به خانواده .2

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. اسپینابیفیدا، میلومننگوسلمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .2

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. درفتگی مادرزادی مفصل هیپمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .6

 )حیطه شناختی ( ی درمانی و آموزشی الزم برای ناهنجاری مادرزادی قلبی را توضیح دهند.مراقبت ها .1

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. پاچماقی مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .5

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. شکاف کام و لب مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .3

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. آترزی مری و آموزشی الزم برای  مراقبت های درمانی .7

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. آمفالوسلمراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای  .8

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. هرنی دیافراگماتیک مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .9

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. سپادیاس اپی و  هیپوسپادیاس ایمراقبت های درمانی و آموزشی الزم بر .23

 )حیطه شناختی ( ه را توضیح دهند.اکستروفی مثان مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .22

 )حیطه شناختی ( را توضیح دهند. هیدروسل مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .22

 )حیطه شناختی ( ان بیضگی را توضیح دهند.مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای نه .26

 )حیطه شناختی ( فنیل کتون اوریا  را توضیح دهند. مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .21

 )حیطه شناختی ( گاالکتوزومی را توضیح دهند. مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .25
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 )حیطه شناختی ( زادی را توضیح دهند.هیپوتیروئیدی مادر مراقبت های درمانی و آموزشی الزم برای .23

 

 

 

 

 

 منابع درس

)منبع . 2691م. تهران. نشر جامعه نگر.  یم، سنجر ی، شوق اسیآرزومانسونیا . ترجمه  2325ونگ کودکان.پرستاری درسنامه . دیوید لسونیو ن،یلیمر هاکنبری

 یا  اصلی(

 کودک سالم و کودک بیمار 2325پرستاری کودکان وونگ   :منبع اصلی(. مترجم سونیا آرزومانیانس ال مهناز شوقی. نشر جامعه نگر )

 . )منبع کمکی ( نشر و تبلیغ بشریپرستاری کودکان )مارلو(. ترجمه سونیا آرزومانیانس.  

 .)منبع کمکی (2691 .نی: طب آرتوتریک. تهران: علوم کامپ یلیب، کشاورز پ، خل ی. ترجمه ثبوت2325 دکان نلسونطب کو یارکدانت ک ج، همکاران. مبانم

Hockenberry MJ, Wilson D. 2015. Wong`s nursing care of  infants and children. 10th edn, Elsevier Mosby, text 
 

 :پرستاری  آنمین منابع اطمعاتی

Pediatric Nursing News and Resources, Children's Health Issues:  

http://www.merck.com/mmhe/sec23.html 

American Academy of Pediatrics Web Site: http://www.aafp.org 

www.emedicine.com / www.medscape.com 

Journal of Pediatric Nursing/ Journal of Pediatric Health Care  

 دکتر خدام  – در مبحث بیماری های کودکان  هر ارزشیابیشجو و بارم مربوط به نحوه ارزشیابی دان

  طبق  تقویم  اموزشی دانشکده  پایان دوره.: به صورت سئواالت چند گزینه ای امتحان 

  :نمره 2مشارکت در کمس و پرسش و  پاسخ کمسی 

  :نمره  2اخمق و  حضور منظم در کمس 

  نمره 2با هماهنگی قبلی  دوره ای ازمون 

 
 دکتر سبزی – در مبحث  ناهنجاری های  نوزادی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی زشیابیشیوه ار

 نمره 23، کوتاه پاسخ، سوال باز. از هر جلسه حداقل دو سوال مطرح می شود(:گزینه ای ندسواالت چ) دوره آزمون پایان 

 آزمون میان ترم : ندارد.  -

  : 2ارئه یک مبحث  در چالارچوب طالرح درس در کالمس :    یا نمره  2مرتبط با سرفصل درسی برای هر مبحث تا سقف  زه های علمیترجمه تافعالیت 

 نمره  2خمصه نکات برتر و کلیدی برای هر مبحث تایپ شده ارائه فیلم آموزشی مرتبط و  یا نمره 

 نمره 2به پرسش های کمسی:   دانشجویان  پاسخ 

 نمره  2اموزش به کودک و خانواده مرتبط با مباحث کودکان:  تهیه تراکت یا جزوه نمره ارفاق 

 درس جلسه قبل به صورت کتبی آزمون گرفته می شود.، توجه : هر جلسه 

 :  برای هر دو مدرس مقررات

  موبایل در کمس درس  داشتن نگاهخاموش 

 و احترام به دیگران رعایت اصول اخمقی 

 های درسی میزان همکاری دانشجو در پیشرفت برنامه 

 میزان همکاری دانشجو در برقراری نظم در فرایند تدریس 

 میزان مشارکت فعال دانشجو در بحث های گروهی 

 تا آخرین جلسه کمس درس در ترم جاری  ( انجام به موقع تکالیف و پرژوه تعیین شده( 

 .مسئولیت مطالعه جلسات کنسل شده با دانشجویان است 

 مت رسمی در زمان و ساعت دیگری  تشکیل خواهد شدجلسات حذف شده  به دلیل تعطی 

 .جلسات صرفا جهت پاسخگویی به سواالت خواهد  مسئولیت مطالعه موارد ستاره دار در برنامه با دانشجویان و بر اساس  منابع معرفی شده خواهد شد

 بود. 

 
 
 

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1254185
http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=1254185
http://www.pediatricnursing.com/
http://www.merck.com/mmhe/sec23.html
http://www.merck.com/mmhe/sec23.html
http://www.aap.org/
http://www.aafp.org/
http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.nursingconsult.com/das/journallist/view/115432614-2/home/0882-5963/0
http://www.nursingconsult.com/das/journallist/view/115432614-2/home/0891-5245/0
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 ( Course Plan)  طرح درس ترمی

                                                                   98-99 دوم نیمسال (   2درس پرستاری کودکان )  یجدول زمانبند

 

سه
جل

 مدرس                                          رئوس مطالب ساعت روز 
فعالیتهای یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک  شیوه ارائه 

 آموزشی 

2 

26/22/98 23-21 

کلیات مراقبت پرستاری 

 و بستری شدن کودکان

آگاهی در خصوص ویژگی  خدام

های تکاملی و روحی و 

روانی کودکان سنین 

 مختلف

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

 

  

* مراقبت پرستاری از 

 کودکان با نیازهای خاص

مطالعه توسط دانشجویان  

ازمنابع معرفی شده و 

پاسخگویی به سواالت در 

 کمس

  

2 

23/22/98 23-21 

پروسجرهای پرستاری 

 بخش کودکان

آگاهی از اصول  خدام

پروسجرهای پرستاری 

 بالغین 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

6 

27/22/98 23-21 

پروسجرهای پرستاری 

 بخش کودکان

آگاهی از اصول  خدام

پروسجرهای پرستاری 

 بالغین

 سخنرانی 

 ث گروهیبح

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

 

  

*عفونت مجاری فوقانی 

 تنفسی، پنومونی

مطالعه توسط دانشجویان  

ازمنابع معرفی شده و 

پاسخگویی به سواالت در 

 کمس

  

1 

31/22/98 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام اوتیت مدیا، برونشیولیت

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در تنفس  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

5 

22/22/98 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام کروپ، اپی گلوتیت

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

تنفس در  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

3 
28/22/98 

تعطیل 

 رسمی

23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام تانسیلکتومی و آسم 

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

تنفس در  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

7 

25/22/98 

 
23-21 

تومور ویلمز،  عفونت  

 ادراری

 یاز تفاوتها یآگاه خدام

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در ادراری  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

8 

27/32/99 23-21 

گلومرونفریت ، سندرم 

 نفروتیک

 یاز تفاوتها یآگاه خدام

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در ادراری  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 گروهیبحث 

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

9 

21/32/99 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام اسهال و دهیدراتاسیون

تنظیم کننده ی  ستمیس

در  مایعات و الکترولیتها 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر
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 کودکان و بزرگساالن

23 

62/32/99 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام و فیبروز کیستیک سلیاک 

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در  گوارش ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

22 

37/32/99 23-21 

 انواژیناسیون، تنگی پیلور، 

 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در  ارشگو ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

22 

21/32/99 23-21 

تب روماتیسمی و سندرم 

 کاوازاکی

 یاز تفاوتها یآگاه خدام

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

ایمنی و قلبی  ستمیس

در کودکان و  عروقی

 بزرگساالن

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 خپرسش و پاس

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

 

  

نارسایی قلبی و 

 هیپرتانسیون

 

 

مطالعه توسط دانشجویان  

ازمنابع معرفی شده و 

پاسخگویی به سواالت در 

 کمس

  

26 

22/32/99 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام هموفیلی و پورپورا

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در خون ساز  ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 نرانی سخ

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

21 

28/32/99 23-21 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام آنمی فقر آهن،  تاالسمی

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در  خونساز ستمیس

 کودکان و بزرگساالن 

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

25 
31/36/99 

ل تعطی

 رسمی

23-21 

مننژیت و تشنج ناشی 

 ازتب

 

 یاز تفاوتها یآگاه خدام

 کیو آناتوم کیولوژیزیف

در  عصبی ستمیس

 کودکان و بزرگساالن

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

 

  

مطالعه توسط دانشجویان   فلج مغزی و سندرم داون

ازمنابع معرفی شده و 

سواالت در پاسخگویی به 

 کمس

  

23 

22/36/99 23-21 

آگاهی از پاتوفیزیولوژی  خدام لوسمی

سرطانها و تفاوتهای 

فیزیولوژیک و آناتومیک 

 کودکان و بالغین

 سخنرانی 

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر
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 98-99 دوم  مسالین کینوزادان و اختمالت متابول یها یرمبحث ناهنجا -(2ارائه برنامه درس پرستاری کودکان ) یدول زمان بندج

 8-2هفته  23-21شنبه ها ساعت 

آمادگی الزم  مدرس عنوان روز  تاریخ  جلسه 

دانشجویان قبل از 

 شروع کمس

وسایل کمک  شیوه ارائه 

 آموزشی 

 2 22 

 بهمن 

معرفالالالی طالالالرح  درس /   21-23

عیالالوب مربالالوط بالاله بسالالته 

(: NTDشدن لوله عصبی)

سالالالالالالالالالالالالالالپینابیفیدا، ا

میلودیسالالالالالالالالالالالپمزی، 

:   علالالالل، میلومننگوسالالالل

تظاهرات، ارزیابی، درمان، 

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

دکتر   

 سبزی 

سخنرانی. بحث  -

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

2 29 

 بهمن

:   علالالالالل، هیدروسالالالالفالی  21-23

ارزیابی، درمان، تظاهرات، 

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

دکتر 

 سبزی 

مطالعه از منبع 

و آمادگی اصلی 

 درس جلسه قبلی

تکامل جنینی 

سیستم عصبی 

 مرکزی

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

6 23 

 بهمن 

  " رانمفصالل   یسپمزید"  21-23

علالالالالل، : "پاچمالالالالاقی  "و

درمان،  ،یابیتظاهرات، ارز

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

در سالالالطوح  یریشالالالگیپ

 مختلف

 

دکتر   

 سبزی 

مطالعه از منبع 

ی و رفلکس اصل

 های ارتوالنی و بارلو

 
 

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

1  

 6 

 اسفند 

:  لالب ، شالکاف  شکاف کالام   21-23

علالل، تظالاهرات، ارزیالالابی،   

درمان، مراقبت، آموزش و 

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

دکتر 

 سبزی 

مطالعه از منبع 

و  ارائه اصلی 

 خمصه در کمس

تکامل جنینی  

 دهان و لب 
 

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر



 7 

5 23  

 اسفند 

 ناهنجاری های آنورکتالال،   21-23

:   علالالالالالل، آمفالوسالالالالالل

تظاهرات، ارزیابی، درمان، 

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

 سالالتولیو ف یمالالر یآتالالرز

تراکئوازوفالالالالاژ:   علالالالالل،  

درمان،  ،یابیتظاهرات، ارز

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

در سالالالطوح  یریشالالالگیپ

 مختلف

دکتر   

 سبزی 

مطالعه از منبع 

و  ارائه صلی ا

خمصه مقاله در 

 کمس

تکامل جنینی  

گوارش و سیستم 

 روده ای

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

3 27  

 اسفند 

 دیافراگماتیالالالالک فتالالالالق  21-23

:   هیدروسالالالل،. مالالالادرزادی

علالل، تظالاهرات، ارزیالالابی،   

و  درمان، مراقبت، آموزش

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

دکتر 

 سبزی 

مطالعه از منبع 

و  ارائه اصلی 

خمصه مقاله در 

 کمس

تکامل سیستم 

 ادراری تناسلی

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

7 21  

 اسفند

 هیپوسالالالالپادیاس، اپالالالالی   21-23

اکسالالالتروفی  /سالالالپادیاس

ابهالام  : نهان بیضگی .همثان

علالالل، تظالالاهرات،  جنسالالی.

ارزیابی، درمالان، مراقبالت،   

آمالالوزش و پیشالالگیری در  

 سطوح مختلف

دکتر 

 سبزی 

مطالعه از منبع 

ناهنجاری اصلی**) 

و  (   مادرزادی قلبی

ارائه خمصه مقاله 

 در کمس

تکامل سیستم 

 ادراری تناسلی

سخنرانی. بحث 

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 رسش و پاسخ.پ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

8 23 

 فروردین 

، مادرزادی وتیروئیدیپهی  21-23

 فنیالالالالالل کتالالالالالون اوری،

:   علالالالل، گالالالاالکتوزومی

تظاهرات، ارزیابی، درمان، 

مراقبالالالالالت، آمالالالالالوزش و 

پیشالالالگیری در سالالالطوح  

 مختلف

دکتر   

 سبزی 

مطالعه از منبع 

و  برنامه  اصلی 

کشوری غربالگری 

 در نوزادان 

نرانی. بحث سخ

گروهی .ارائه 

کیس.  فیلم 

آموزشی 

 .پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت بورد، 

 کامپیوتر

 

 در سرفصل درسی/ کمسی  می باشد و توسط دانشجویان مطالعه شود .  "ناهنجاری مادرزادی قلبی"توجه :  مبحث  

به صورت مجازی در سامانه آن   لیفا. اشدب یم  ی/ کمسیدر سرفصل درس "مادرزادی هیپو تیروییدی"و  "آترزی مری"مباحث 

  آموزش مجازی حوزه معاونت آموزشی قابل دستیابی می باشد.

 


