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 بغوِ تؼبلی

 داًؾگبُ ػلَم پشؽىی گلغتبى

 دفتز تَعؼِ آهَسػ داًؾىدُ پزعتبری ٍ هبهبیی

 سالم پـرستـاری کـودک (Course Plan)  دوره  طـرح درس
 

 98-99 دٍم : ًیوغبل* ًیوغبل تحصیلی  داًؾىدُ:پزعتبری ٍ هبهبیی بَیِ       *گزٍُ آهَسؽی: پزعتبری وَدن ٍ خبًَادُ          * 

                  661231ود درط:  *                                                        عبلن پـزعتـبری وـَدن : ػٌَاى درط*

                              پزعتبری    رؽتِ تحصیلی:*                                                           پزعتبری 5، تزم وبرؽٌبعی       همغغ :* 

 بزگشاری : داًؾىدُ پزعتبری ٍ هبهبیی هحل*                                                                 12تب  10یىؾٌبِ ّب   سهبى بزگشاری: * 

                          ػولی 5/0، ًظزی 5/1ًَع ٍاحد:  *                                                                                                2: تؼداد ٍاحد* 

           55*تؼداد فزاگیزاى:                            )غیزحضَری(،  جلغِ هجبسی 2ٍ  )حضَری( ًظزی   12 تؼداد جلغبت:*  

                                                           بْداؽت هبدر ٍ ًَساد                             *پیؼ ًیبس یب ّن ًیبس:         

 : دوتز لیال جَیببریًبم هدرط

 14تب  12 یىؾٙجٝ َل درط: دوتز لیال جَیببری                                         رٍسّبی توبط بب هغئَل درط:  ًبم هغئ

 09113548454: ٗ ، عجمٝ دْٚ،  تّفٚ ٔبٔبیی دا٘ؾىذٜ پزعتبریآدرط دفتز: 

  Lm_jouybari@yahoo.com پغت الىتزًٍیه:
                                             

آؽٙبئی دا٘ؾجٛ ثب فزآیٙذ رؽذ ٚ تىبُٔ ٚ ٘يبسٞبی وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ ثٝ ٔٙظٛر ا٘جبْ ٔذاخالت السْ جٟت ارتمب  : اّداف ولی درط

٘ٛادٜ ٔحٛر ثب وبرثزد فزآیٙذ پزعتبری ٔٙغجك ثز جٙجٝ ٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ اخاللی ٔزالجت اس عالٔت وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ در چٟبرچٛة ٔزالجت خب

 وٛدن

 اٞذاف اختصبصی دٚرٜ:

 اس فزاٌيزاٖ ا٘تظبر ٔی رٚد در پبیبٖ دٚرٜ لبدر ثبؽٙذ: 

 .إٞيت عالٔت در دٚرٜ وٛدوی را تٛضيح دٞٙذ 

  .٘ظزیٝ ٞبی رؽذ ٚ تىبُٔ را ٔمبیغٝ ٕ٘بیٙذ 

 الٔت وٛدن را تٛضيح دٞٙذ.إٞيت ثبسی در ع 

 .ثز٘بٔٝ ٔزالجتی آٔٛسؽی ثزای ارتمب عالٔت وٛدن ؽيزخٛار ٚ خب٘ٛادٜ عزاحی ٕ٘بیٙذ 

 .ثز٘بٔٝ ٔزالجتی آٔٛسؽی ثزای ٔؾىالت ثٟذاؽتی دٚرٜ ؽيزخٛارٌی عزاحی ٕ٘بیٙذ 

 .ثز٘بٔٝ ٔزالجتی آٔٛسؽی ثزای ارتمبی عالٔت وٛدن ٘ٛپب ٚ خب٘ٛادٜ عزاحی ٕ٘بیٙذ 

 لجتی آٔٛسؽی ثزای ٔؾىالت ثٟذاؽتی اٚائُ خزدعبِی عزاحی ٕ٘بیٙذ.ثز٘بٔٝ ٔزا 

 .ثز٘بٔٝ ٔزالجتی آٔٛسؽی ثزای ارتمبی عالٔت وٛدن عٗ ٔذرعٝ ٚ خب٘ٛادٜ عزاحی ٕ٘بیٙذ 

 .ثز٘بٔٝ ٔزالجتی آٔٛسؽی ثزای ارتمب عالٔت ٘ٛجٛاٖ ٚ خب٘ٛادٜ عزاحی ٕ٘بیٙذ 

 ٜ ٚ حيٗ دٚرٜ )در جذَٚ ا٘تٟبی عزح دٚرٜ ثٝ تفصيُ ٘ٛؽتٝ ؽذٜ اعت(.در عَٛ دٚر  ٚ أتيبس ٔزثٛط ثٝ آٖ: ٘حٜٛ ارسؽيبثی

ٚ    14ثز اعبط ٔبدٜ  : ٔمزرات ٚ ٘حٜٛ ثزخٛرد ثب غيجت ٚ تبخيز دا٘ؾجٛ غيجهت   آٔٛسؽی ، غيجت غيز ٔٛجٝ در أتحبٖ پبیبٖ تزْ ثٝ ٔٙشِهٝ  ٕ٘هزٜ صهفز 

  ٖ درط خٛاٞذ ؽذ.آٔٛجٝ ٔٛجت حذف 
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در ارسؽهيبثی پبیهب٘ی درط احهز    حضٛر فؼبَ حضٛر دا٘ؾجٛیبٖ لجُ اس اعتبد در والط ضزٚری اعت.  ٞز جّغٝ حضٛر ٚ غيبة خٛاٞذ ؽذ.

 ٌذار اعت.

 ٘ٛؽتٝ ؽذٜ اعت. ا٘تٟبییدر جذَٚ  ٚظبیف ٚ تىبِيف دا٘ؾجٛ:

 .اس جّغٝ یب جّغبت لجُ پزعؼ ثٝ ػُٕ ٔی آیذ در ٞز جّغٝ  اس ٔجبحج تذریظ ؽذٜ -  تبریخ أتحبٖ ٔيبٖ تزْ:* 

 :      ٔغبثك تمٛیٓ دا٘ؾٍبٞیبٖ پبیبٖ تزْ*تبریخ أتح

 

 :  حضٛر فؼبَ در والط ٚ ٔؾبروت در پزعؼ ٚ پبعخ اس إٞيت ثزخٛردار اعت. * عبیز تذوزٞبی ٟٔٓ ثزای دا٘ؾجٛیبٖ

 رػبیت ؽئٛ٘بت اخاللی در والط

 ی  والعی در سٔبٖ ٔمزر، ٕٞىبری ثبپزعؼ ٚ پبعخ،  رػبیت ٘ظٓ ٚ حضٛر ثٝ ٔٛلغ، ارائٝ فؼبِيت ٞب حضٛر فؼبَ در والط، ؽزوت در  

پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ  ضؼيت عىٛت ٍ٘ٝ داریذ. ّٟٔت تحٛیُِغفب در والط تّفٗ ٕٞزاٜ خٛد را در ٚ عبیز دا٘ؾجٛیبٖ ٔٛرد تبويذ اعت.

  اعت. حذاوخز تب رٚس أتحبٖ ٟ٘بیی 

 هٌبغ اصلی

 َدوبى ًٍگ. عبل ... تْزاى ، ًؾز عبلویآرسٍهبًیبًظ عًَیب، عٌجزی هٌْبس، ؽَلی هٌْبس. درعٌبهِ پزعتبری و
Whaley & Wong DL. Nursing Care of Infants and Children, last edition …..  Mosby Co 

 

 )عبیز ٔٙبثغ در ٞز جّغٝ ثٝ تٙبعت درط پيؾٟٙبد ٔی ؽٛد( بزخی اس هٌببغ ووىی فبرعی

فت ٕ٘بیيذ. ٔحتٛای والط ٞبی ٔجبسی ایٗ والط ٘يش در عبٔب٘ٝ ٔذوٛر دا٘ؾٍبٜ ٘يش ٔی تٛا٘يذ دریب LMSاعالیذٞبی والط را در عبٔب٘ٝ 
 لبثُ دعتزعی خٛاٞذ ثٛد.

 اعالیذٞبی والط را در ایٗ وب٘بَ ٔی تٛا٘يذ دریبفت ٕ٘بیيذ.   PediatricNursing@      عبِٓ والط پزعتبری وٛدن   - 

 

 tebeatfal@عت اعفبَ   -           childpsychology@ن: رٚا٘ؾٙبعی وٛد  

 

تبر٘ٛؽت دا٘ؼ پزعتبری: اس والط درط تب جبٔؼٝ. آرؽيٛ ٔٛضٛػی وٛدوبٖ ٚ عٛاالت ٔزدْ          -
http://jouybari.blogfa.com/category/4 

 

 www.sid.irپبیٍبٜ اعالػبتی جٟبد دا٘ؾٍبٞی  بزای دریبفت همبلِ تحمیمی فبرعی: -

  اوجزی ٍ٘بریٗ. وتبة پزعتبری وٛدن عبِٓ ٚ ثيٕبر . )ثب ٘ظبرت دوتز ِيال جٛیجبری(.  ا٘تؾبرات ػّٕی عٙب -

 ٔٙبثغ وٕىی اٍّ٘يغی

  www.pedsnurses.org  جٕٗ پزعتبراٖ اعفبَ       ا٘  
1.  

  Pediatrics Of Academy American   http://www.aap.org آوبدٔی اعفبَ أزیىب

 

 http://www.medscape.com/pediatrics          ٔذاعىپ وٛدوبٖ: بزای تزجوِ تبسُ ّبی هزالبتی در وَدوبى

 

 

 

 

https://t.me/PediatricNursing
https://telegram.me/tebeatfal
http://jouybari.blogfa.com/category/4
http://jouybari.blogfa.com/category/4
http://www.sid.ir/
http://www.pedsnurses.org/
http://continuum-nursing.com/2015/12/15/american-academy-of-pediatrics/
http://www.aap.org/
http://www.medscape.com/pediatrics
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 پرستاری کودک سالم  جذول زمان بنذی برنامه درسی

ٍعبیل  داًؾجَ فؼبلیتْبی یبدگیزی ؽیَُ ارائِ درط رئَط هغبلب تتبریخ ٍ عبػ ردیف

ووه 

 آهَسؽی

1.   
 یىؾٙجٝ

 20- 

11- 

98 
 

 ٔؼزفی عزح درط-

پزعتبری اس وٛدوبٖ، فّغفٝ -

ٔزالجت، ٔزالجت خب٘ٛادٜ ٔحٛر، 

ٔزالجت غيز تزٚٔبتيه، ٘مؼ 

پزعتبر وٛدوبٖ، ارتجبط درٔب٘ی، 

حٕبیت اس خب٘ٛادٜ، تٛعؼٝ 

زی اس ثيٕبری ٞب عالٔت، پيؾٍي

ٚ أٛسػ ثٟذاؽت، تبحيز خب٘ٛادٜ 

ٚ اجتٕبع، فزًٞٙ ٚ ٔذٞت ثز 

عالٔت وٛدن، ٘مؼ پزعتبری 

 در ٔزالجت اس وٛدن

ٔؼزفی وّيبت رؽذ ٚ تىبُٔ،  -

 ٔختصز ٘ظزیٝ ٞبی رؽذ ٚ تىبُٔ 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 پزعؼ ٚ پبعخ

 

 

 

 

 ٌٛػ دادٖ فؼبَ   -

 پزعؼ 

  ارائٝ تجزثيبت ٔزتجظ

، وبٔپيٛتز

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .2

 27- 
11- 

98 

 

تئٛری ٞبی  رؽذ ٚ تىبُٔ: 

اجتٕبػی، جٙغی، ؽٙبختی، 

اخاللی: فزٚیذ، اریىغٖٛ، 

 وّجزي، پيبصٜ

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 پزعؼ ٚ پبعخ

وبٔپيٛتز،  ٔغبِؼٝ ٔجبحج رؽذ ٚ تىبُٔ

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .3

4- 
12- 

98 

 

ٞبی رؽذ،   آؽٙبیی ثب چبرت

اثشارٞبی غزثبٍِزی تىبُٔ وٛدن، 

DDST ،ASQ    تغت ٚ

آدٔه ٌٛدیٙبف، تغت تزعيٓ 

خب٘ٛادٜ، ثبسی ٚ ٘مؼ آٖ ثز 

تىبُٔ وٛدن، ا٘تخبة اعجبة 

 ثبسی ٚ آٔٛسػ ثٝ ٚاِذیٗ،

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 عٙبریٛ

 ٔغبِؼٝ ٔجبحج رؽذ ٚ تىبُٔ

ASQ   ُٔرؽذ ٚ تىب  
http://www.agesandstages

.com/screening/nursefamil
y.html 
 رؽذ ٚ تىبُٔ

http://www.stchristophers

hospital.com/children-

health-

information/growth-and-

development 

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 -یىؾٙجٝ   .4

11- 
12- 

98 

 

رؽذ جغٕی ٚ تىبُٔ )اجتٕبػی، 

ٌفتبری، حزوتی درؽت ٚ 

ظزیف( در عبَ اَٚ ػٕز، در 

 عبَ دْٚ ػٕز 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 پزعؼ ٚ پبعخ

* ٔغبِؼٝ اس وتبة ٚ یب  

جغتجٛی ٔمبالت ٔزتجظ ثب 

ٔجحج، تٟيٝ تصبٚیز ٔزتجظ 

 ثب تىبُٔ

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

    98-11-18  تؼغيُ ػٕٛٔی -یىؾٙجٝ  .5

 -یىؾٙجٝ  .6
25- 

11- 

ؽيزخٛاری ٚ چٙذ ٔٛضٛع تغذیٝ 

 ای:

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 زعؼ ٚ پبعخپ

جغتجٛی ٔمبالت ٔزتجظ ثب 

 ٔجحج

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

http://www.agesandstages.com/screening/nursefamily.html
http://www.agesandstages.com/screening/nursefamily.html
http://www.agesandstages.com/screening/nursefamily.html
http://www.stchristophershospital.com/children-health-information/growth-and-development
http://www.stchristophershospital.com/children-health-information/growth-and-development
http://www.stchristophershospital.com/children-health-information/growth-and-development
http://www.stchristophershospital.com/children-health-information/growth-and-development
http://www.stchristophershospital.com/children-health-information/growth-and-development
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98 

 
وِٛيه، تغذیٝ تىٕيّی، اضغزاة  

 جذایی

 

 حٛادث در ایٗ دٚراٖ -

 تصٛیز اس جغٓ خٛیؾتٗ

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 
 یىؾٙجٝ  .7

17- 
1- 

99 

 

 رؽذ ٚ تىبُٔ دٚراٖ ٘ٛپبیی، 

ٔؾىالت تغذیٝ دٚراٖ ٘ٛپبیی ٚ 

پيؼ دثغتب٘ی:  پيىب، إٓ٘ی فمز 

وٛدن ؽيزی(، یجٛعت، آٞٗ )
حغبعيت غذایی،  ثی اؽتٟبیی،

تىٙيه ٞبی ٘بٔٙبعت تغذیٝ ای، 
 ثبالآٚردٖ غذا

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘
 پزعؼ ٚ پبعخ

ٔغبِؼٝ اس وتبة ٚ یب  

جغتجٛی ٔمبالت ٔزتجظ ثب 

 ٔجحج،

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ   -

ٔغبِؼٝ ٔجحج آپٙٝ، عٙذرْ  -

 ٔزي ٘بٌٟب٘ی ؽيزخٛاری

 

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .8
24- 

1- 

99 

 

ای ٚ وٕجٛد اختالالت تغذیٝ

ٞب، اعىٛرثٛت، ریىتش ریشٔغذی

( FTTای، تبخيز رؽذ )تغذیٝ

 ارٌب٘يه ٚ غيز ارٌب٘يه، 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 /عٙبریٛپزعؼ ٚ پبعخ

ٔغبِؼٝ  اس وتبة ٚ یب  

جغتجٛی ٔمبالت ٔزتجظ ثب 

 ٔجحج

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ -

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ثٛرد ٚایت

 یىؾٙجٝ  .9
31- 

1- 

99 

 

اختالالت تغذیٝ ای ػٕذٜ 

(PEM ،؛ ٔبراعٕٛط)

 وٛاؽيٛروٛر

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 پزعؼ ٚ پبعخ

وبٔپيٛتز،  ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ -

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .10
7- 
2- 

99 

 

 رؽذ ٚ تىبُٔ در پيؼ دثغتب٘ی، 

اضغزاة جذایی در وٛدوبٖ،   

پزخبؽٍزی،  خّك ٚ خٛی وٛدن،

اػٕبَ ا٘ضجبط ٚ  ٔحذٚدیت ثزای 

وٛدن،  عٙذرْ وٛدن ِٛط، 

٘بخٗ جٛیذٖ، ٔىيذٖ اٍ٘ؾت، 

اعتفبدٜ اس پغتب٘ه، رإٞٙبی 

 ٔزالجتی خب٘ٛادٜ 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 پزعؼ ٚ پبعخ

* ٔغبِؼٝ ٔجبحج ثزفه 

دٞبٖ، درٔبتيت دیبپز تٛعظ 

دا٘ؾجٛیبٖ ٚ ٕ٘بیؼ تصبٚیز، 

ارائٝ یىی اس ٔجبحج تٛعظ 

 دا٘ؾجٛیبٖ، وفؼ پٛؽيذٖ

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ -

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .11
14- 
2- 

99 

 

 ٘ٛپبیی ٚ پيؼ دثغتب٘ی:-

خٛاة در وٛدوبٖ ٚ ٔؾىالت  -

 ٔزثٛط ثٝ آٖ 

ثٟذاؽت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ اس -

  ؽيزخٛارٌی تب عٗ ٔذرعٝ،

  ٔؾىالت ٚ آٔٛسػ ٞبی ٔزثٛعٝ

 راٖحٛادث در ایٗ دٚ-

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘
 /عٙبریٛپزعؼ ٚ پبعخ

ٔغبِؼٝ تٛعظ دا٘ؾجٛیبٖ:  -

تصٛیز اس جغٓ خٛیؾتٗ، 

تىبُٔ ٌفتبری ٚ ٔؾىالت 

ٌفتبری، ثٟذاؽت وٛدوغتبٖ 

ٚ تجبرة وٛدوغتبٖ، ثٟذاؽت 

ٔذارط،  تزثيت جٙغی 

وٛدن، اعتزط ٚ تزط 

 وٛدن

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ -

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٛردٚایت ث

 یىؾٙجٝ  .12
21- 

  خؾه تٛاِت رفتٗ ٚ آٔٛسػ

 (،toilet training)ٔب٘ذٖ 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘
 /عٙبریٛپزعؼ ٚ پبعخ

 

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ

وبٔپيٛتز، 

دیتب 
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2- 

99 

 

ٔؾىالت ثٟذاؽتی: ؽت ادراری،  

 رٚس ادراری، 

 ثی اختيبری ٔذفٛع 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ  .13
28- 

2- 

99 

 

اٚتيغٓ ٚ اختالَ ٘بفذ  ؽٙبخت  -

 رؽذ ٚ أٛسػ ثٝ خب٘ٛادٜ

ؽٙبخت وٛدن ٔجتال ثٝ ثيؼ  -

فؼبِی وٓ تٛجٝ ای  ٚ آٔٛسػ ثٝ 

 خب٘ٛادٜ

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 /عٙبریٛپزعؼ ٚ پبعخ

 ٔٙبثغ وٕىی

www.irautism.org   ٖایزا

 اٚتيغٓ

www.iranautism.ir   ثٙيبد
 خيزیٝ وٛدوبٖ اٚتيغٓ

World Federation of 

ADHD 

www.adhd-federation.org 
فذراعيٖٛ جٟب٘ی وٓ تٛجٝ ای ثيؼ 

 فؼبِی 
World Federation of 

ADHD www.adhd-

federation.org/ 

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

پزٚصوتٛر، 

 ٚایت ثٛرد

 یىؾٙجٝ   .14

4/3/99 
    تؼغيُ رعٕی

 یىؾٙجٝ  .15

11 

3- 

-99 

 childعٛ رفتبر ثب وٛدن  -

abuse, neglect   رٚثىزدٞبی ٚ

ٔٛاجٟٝ ثب آٖ ٚ راٞىبرٞبیی ثزای 

پيؾٍيزی  ٚ آٔٛسػ در عغح 

 خب٘ٛادٜ ٚ جبٔؼٝ

 رؽذ ٚ تىبُٔ دٚراٖ ٔذرعٝ -
 

اختالالت رفتبری:  تزط اس  -

 ٔذرعٝ، 

 

ثٝ ٕٞزاٜ  یعخٙزا٘

 /عٙبریٛپزعؼ ٚ پبعخ
ا٘جٕٗ حٕبیت اس حمٛق 

دفتز أٛر آعيت  –وٛدوبٖ 

ٚسارت  –ٞبی اجتٕبػی 

 وبر ٚ رفبٜ اجتٕبػیتؼبٖٚ، 
http://asibha.mcls.gov

.ir/fa/ghorop/stieetchil

dren/manabe/anjomnl

ow 
 

 ارائٝ پزٚصٜ رؽذ ٚ تىبُٔ -

 ٔغبِؼٝ ٔجحج حٛادث،-

 اختالَ یبدٌيزی

وبٔپيٛتز، 

دیتب 

، پزٚصوتٛر

 ٚایت ثٛرد

ٔؾىالت ثٟذاؽتی اٚائُ  ٔجبسی  .16

خزدعبِی )٘ٛپبیی ٚ لجُ اس 

ٔذرعٝ(: وبرثزد تذاثيز پزعتبری 

ٔجتٙی ثز تؾخيص ٞبی پزعتبری 

اختالالت ػفٛ٘ی ٔخّٕه، آثّٝ 

اٚریٖٛ، -25ٔزغبٖ، عزخجٝ، 

 ٔٙٛ٘ٛوّئٛس ػفٛ٘ی

ثٝ صٛرت جّغٝ ایٗ 

آٔٛسػ ٔجبسی ثزٌشار 

 ٔی ؽٛد.
 

جٛیبٖ: ٔغبِؼٝ تٛعظ دا٘ؾ+ *

ػفٛ٘ت ٞبی اٍّ٘ی رایج اس لجيُ 

 وزٔه

ٔغبِؼٝ  اس وتبة ٚ یب  .-

جغتجٛی ٔمبالت ٔزتجظ ثب 

 ٔجحج

عبیز ٔجبحج ؽبُٔ ایذس ٚ .-

ٔٙٙضیت ٚ آ٘غفبِيت در 

 وبرآٔٛسی آٔٛسػ دادٜ ٔيؾٛد.

عبٔب٘ٝ 
LMS  

ارتمبی عالٔت ٘ٛجٛاٖ ٚ  - ٔجبسی  .17

خب٘ٛادٜ: رؽذ ٚ تىبُٔ: تىبُٔ 

رٚا٘ی  ثيِٛٛصیىی، ؽٙبختی،

اللی ٚ ٔؼٙٛی، اجتٕبػی، اخ

 ٔحيظ ٞبی اجتٕبػی 

ثٝ صٛرت جّغٝ ایٗ 
 آٔٛسػ ٔجبسی ثزٌشار 

 ٔی ؽٛد.

 

تٛعظ دا٘ؾجٛیبٖ  ٔغبِؼٝ

(self-study) :-  ارتمبی

تصٛر  ٟ٘بیی عالٔت ٘ٛجٛاٖ:

٘ٛجٛاٖ اس عالٔتی ٚ ػٛأُ 

ٔٛحز ثز ارتمبی عالٔتی 

عبٔب٘ٝ 
LMS 
 دا٘ؾٍبٜ

http://www.iranautism.ir/
http://www.iranautism.ir/
http://www.iranautism.ir/
http://www.autismcharity.ir/
http://www.autismcharity.ir/
http://www.autismcharity.ir/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://www.adhd-federation.org/
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/stieetchildren/manabe/anjomnlow
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 تٛجٛاٖ

ٞبی ثٟذاؽتی ٘ٛجٛاٖ، ٍ٘زا٘ی 

ثب خب٘ٛادٜ: عبسٌبری عبسٌبری 

رٚا٘ی اجتٕبػی، صذٔبت، 

ػبدات غذایی، تٙبعت جغٕی، 

اػتيبد، خٛدوؾی ٚ افغزدٌی، 

جغٕی، جٙغی ٚ ػبعفی، آسار

ٔؾىالت یبدٌيزی، آوٙٝ، 

 فؾبرخٖٛ ٚ وّغتزَٚ

 

 و  نمره مربوط به هر بخش  یابینحوه ارزش

 ط بِ چگًَگی ارسؽیببیًوزُ  ٍ  تَضیح هزبَ هَضَع هَرد ارسیببی

وَدن در  یهرؽد ٍ تىبهل وبهل بزرعی ؛ هغبلؼِ هَردی

ّبی عٌی ٍ ارائِ عزح هٌبعب بزای ارتمبی  دٍرُاس  یىی

 هغببك آهَسػ ّبی دادُ ؽدُ در والط عالهت وَدن

 هَارد سیز اعت: ؽبهل پزٍصُ ػولی :ًوزُ 5 

 ،)بِ عَر وبهل( ّبی رؽد جغوی بزرعی ؽبخص*.

بی تىبهل اجتوبػی، گفتبری، حزوتی ّبزرعی ؽبخص*. 

غزببلگزی تىبهل  ّبیظزیف ٍ درؽت هغببك جدٍل

 ، ًوزُ( 2) )ٍ تىویل آًْب( DDST  ٍ ASQدًَر

 ،ًوزُ( 5/0)تغت تزعین خبًَادُ ٍ گَدیٌبف*.

 ، ًوزُ( 5/0)وَدن تغذیِ ایبزرعی بغبهد *.

 ،ًوزُ( 5/0)ببسیبزرعی *.

 ، ًوزُ( 5/0)اس ًظز حَادثبزرعی هٌشل *.

 ًوزُ( 5/0) دّبى ٍ دًداىهت بزرعی عال*.

  بز اعبط هٌبغ هؼتبز ارائِ بزًبهِ ای بزای ارتمبی عالهت*.

 ًوزُ( 5/0)

وَدن هَرد ارسیببی هی تَاًد اس اعزافیبى یب هزاجؼِ  - 

 وٌٌدُ بِ هزوش بْداؽت / هْد وَدن .... ببؽد.

 هغببك جدٍل والعی  تحَیل:  ارائِ ٍ هْلت- 

پزٍصُ بِ ٌّگبم تدریظ هببحج تَضیحبت بیؾتز در ببرُ  -

 ارائِ هی ؽَد. رؽد ٍ تىبهل

فبرعی /  پزعؼ ٍ پبعخ والعی ٍ ارائِ همبالت وَتبُ  

  هزتبظ بب ّز یه اس جلغبت درط اًگلیغی

بب اعتفبدُ اس  هداعىپ یب پبیگبُ جْبد  –دلیمِ  5)هدت ارائِ 

 داًؾگبّی یب عبیز هٌببغ هؼتبز بب ّوبٌّگی بب اعتبد(

 ًوزُ: در عَل تزم   1  
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 بزگشاری  الىتزًٍیهبِ صَرت  :آسهَى پبیبى دٍرُ

. تؼداد اعت ْبر گشیٌِ ایچعَاالت هی ؽَد ٍ ؽبهل 

 دارد.ی بِ اّویت آى هَضَع عَاالت اس ّز هبحج بغتگ

 ًوزُ : پبیبى تزم 14

عالهت، وَدوبى وبر، وَدوبى خیبببًی،  ًوزُ ارفبلی: بز اعبط اخالق داًؾجَیی، فؼبلیتْبی ٍیضُ بزای یبدگیزی، ارتمبی

 .وَدوبى اعیب پذیز در ًظز گزفتِ هی ؽَد

  1398بْوي  ببسًگزی: 

 دوتز لیال جَیببری

 

 

 


