
 بسمه تعالی
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                                                     وزش بهداشتآمرشته تحصیلی:         يدکتر   آخرین مدرك تحصیلی:: آزیتا نوروزي                 نام و نام خانوادگی مدرس
                        وزش بهداشتآمگروه آموزشی:                                    دانشیاررتبه دانشگاهی: 

 
 

 19 تعداد فراگیران:         6  ترم:                پیوسته کارشناسیمقطع:          بهداشت عمومیرشته تحصیلی فراگیران: 
 

 بیماریهاي شایع کودکان و طرق پیشگیري از آنعنوان درس به طور کامل: 
 2 تعداد واحد:                            □کار آموزي   □                عملی                ■نوع درس:                 تئوري 

          با هماهنگی دانشجویانتاریخ امتحان میان ترم:         20/10/98زمان خاتمه کالس:              1/7/98زمان شروع کالس:  
 21/10/98 پایان ترم: 

 
  □تکوینی                      ■مراحل ارزشیابی                     مرحله اي 

 ...درصد از نمره نهایی5فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب .....
 .......درصد از نمره نهایی40....امتحان میان ترم................

 ......درصد از نمره نهایی5کوئیزهاي انجام شده.....
 .....درصد از نمره نهایی50امتحان پایان ترم....

                 □غلطو صحیح             ■چند گزینه اي                   ■تشریحی            □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
  □کردنیجور 

                 □غلط و صحیح             ■چند گزینه اي                     ■تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 درس:  شرحی از 
  بیماریهاي دوران کودکی و نوزاديبا آشنایی 

 



 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
جلد  ،)دوم ویرایش( عمومی بهداشت جامع کتاب .همکاران و حسن اردبیلی افتخار منصور، سید رضوي ین،حس حاتمی) 1
 ارجمند. انتشارات :تهران 2و1
 .بشري :تهران .نوزادان پرستاري .سونیا آرزومانیانس -2 
 اصول بیماریهاي کودکان نلسون -3
 زش پزشکی در زمینه مراقبت و تغذیه کودکان.دستورالعمل ها و کتابهاي وزارت بهداشت و درمان و آمو -4
 

 
 

 : درس اهداف کلی
 بیماریها و اختالالت شایع دوران نوزادي و کودکی با دانشجو شناییآ -1
 توانایی تشخیص ضرورتهاي ارجاع کودکان بیمار. -2

 توانایی ارائه توصیه هاي بهداشتی به خانواده کودك بیمار.

 
 *جلسه اول

 روزينونام مدرس: دکتر 
 مرگ و میر دوران نوزادي و کودکی* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
  .) را تعریف و یک نمونه از آن محاسبه و تفسیر نمایدNMRمرگ نوزادي ( -1
 ) را تعریف و یک نمونه از آن محاسبه و تفسیر نماید. IMRمرگ شیرخوار ( -2
 سبه و تفسیر نماید. ) را تعریف و یک نمونه از آن محاPMRمرگ حول تولد ( -3
 ) را تعریف و یک نمونه از آن محاسبه و تفسیر نماید. U5MRسال ( 5مرگ و میر طیر  -4
 علل مرگ و میر در هر یک از موارد فوق را توضیح دهد. -5
 استراتژي هاي عمده در کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان را بیان کند. -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 *جلسه دوم
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 نوزاد سالمعنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 ویژگیهاي نوزاد سالم را نام ببرد. -1
 ت فوري پس از تولد در نوزاد را توضیح دهد.مراقب -2
 شیوه تعیین ضریب آپگار، شیوه مراقبت از بند ناف، چشم ها و پوست را شرح دهد.  -3
 
 تغییرات طبیعی دوران نوزادي در هر یک از سیستم هاي بدن نوزاد را بیان کند. -2
 بیان کند.تغییرات غیر طبیعی دوران نوزادي در هر یک از سیستمهاي بدن را  -3
 مانورهاي اساسی دوران نوزادي و شیوه صحیح انجام آن را به دقت شرح دهد. -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 



 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 
 *جلسه سوم

 نوروزينام مدرس: دکتر 
 نوزاد آسیب پذیر (نوزاد نارس، نوزاد با وزن کم موقع تولد، نوزاد با تاخیر رشد داخل رحمی)عنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 علل و عوامل موثر در تولد نوزاد نارس و با وزن کم موقع تولد را نام ببرد. -1
 رس و با وزن کم موقع تولد را توضیح دهد.عوارض و بیماریهاي همراه تولد نا -2
 جدول دوبوویتز و شیوه نمره گذاري آن را شرح دهد. -3
 مراقبت و تغذیه نوزاد آسیب پذیر را شرح دهد. -4
 راه هاي پیشگیري از تولد نوزاد نارس و کم وزن را نام برده و به تفضیل توضیح دهد.   -5

 □روانی حرکتی                       □اطفی   ع                    ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 *جلسه چهارم
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 رشد داخل رحمی) نوزاد آسیب پذیر (نوزاد نارس، نوزاد با وزن کم موقع تولد، نوزاد با تاخیرعنوان مبحث: * 

 اهداف اختصاصی: 
 نوزاد دیررس و نوزاد با جثه بزرگ براي بارداري را تعریف نماید. -1
 علل و عوامل موثر در تولد نوزاد دیررس را بیان کند. -2
 عوارض و بیماري هاي همراه تولد دیررس را شرح دهد. -3
 نوزاد با جثه بزرگ براي بارداري را تعریف نماید. -4
 و عوامل موثر در تولد نوزاد با جثه بزرگ براي بارداري را بیان کند. علل -2
 عوارض و بیماري هاي همراه تولد نوزاد با جثه بزرگ براي بارداري را شرح دهد. -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و سشپر ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 و ششم *جلسه پنجم
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 نمودارهاي رشد کودکان و انواع آنعنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 رشد جسمی کودك و شاخص تن سنجی در کودکان را توضیح دهد. -1
 پیگیري اختالالت آن را به دقت توضیح دهد.شیوه ارزیابی کودك از نظر وزن و شیوه  -2
 شیوه ارزیابی کودك از نظر قد و شیوه پیگیري اختالالت آن را به دقت توضیح دهد.  -3
 شیوه ارزیابی کودك از نظر دور سر و شیوه پیگیري اختالالت آن را به دقت توضیح دهد. -4
 یر نماید.نمودار رشد مربوط به وزن، قد و دور سر را به درستی تفس -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 



 
 هفتم*جلسه 

 نوروزينام مدرس: دکتر 
 اهمیت و اهداف برنامه مراقبت کودك سالمعنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 ماه را نام برده و توضیح دهد.  2موارد ارزیابی وضعیت عمومی شیرخوار کمتر از  -1
 ساله را نام برده و توضیح دهد. 8ماهه تا  2موارد ارزیابی وضعیت عمومی کودك  -2
 ارزیابی کودك از نظر بینایی را توضیح دهد. -3
 ه ارزیابی وضعیت تکاملی کودك را توضیح دهد. شیو -4
  شاخص هاي سوء تغذیه در کودکان و تقسیم بندي واترلو را بیان نماید. -5

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -شی:   ویدئو پرژکتور وسیله کمک آموز
 

 هشتم*جلسه 
 نام مدرس: دکتر نوروزي

 عنوان مبحث: * تغذیه نوزاد و شیرخوار
 اهداف اختصاصی:

 ارزش تغذیه اي شیر مادر را توضیح دهد.
 مزایاي شیر مادر را برشمارد.

 نشانه هاي کاذب ناکافی بودن شیر مادر را توضیح دهد.
 ط خاص شیرخوار را شرح دهد.تغذیه با شیر مادر در شرای

 تغذیه با شیر مادر در شرایط خاص مادر را شرح دهد.
 شیوه هاي ذخیره سازي شیر مادر را توضیح دهد.

 پوزیشن هاي مختلف شبردهی را توضیح دهد.
 تغذیه مادر شیرده را توضیح دهد.

 نحوه شروع و ادامه تغذیه تکمیلی را توضیح دهید.
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 
 و دهم نهم*جلسه 

 نوروزينام مدرس: دکتر 
  یرقان نوزاديعنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 .دهد توضیح را هیپربیلی روبینمی و زردي بروز فیزیوپاتولوژي -1
 .کند بیان را نوزاد در زردي بروز علل  -2
 .دهد شرح را زردي بالینی تظاهرات -3
 .نام ببرد را زردي افتراقی هاي تشخیص -4
 .دهد توضیح را فیزیولوژیک زردي -5
 .توضیح دهد را مادر شیر با همراه زردي -6
 .شرح دهد ار پاتولوژیک روبینمی هیپربیلی -7

 



 .دهد توضیح را کرنیکتروس -8
 .شرح دهد را کرنیکتروس بالینی تظاهرات -9

 .دهد شرح کرنیکتروس را ایجاد از پیشگیري نحوه -10
 .دهد خون) را توضیح هیپربیلی روبینمی (فتوتراپی و تعویض درمانی تدابیر -11

 ■ روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 دهمیازد*جلسه 
 نوروزينام مدرس: دکتر 

   عنوان مبحث:
 اهداف اختصاصی: 

 .دهد توضیحنام برده و  را تشنجانواع  -1
 .ببرد نام را تشنج بروز علل -2
 .دهد شرح را تب از ناشی تشنج -3
 .دهد توضیح را نوزاد هاي عضالنی لرزش از تشنج افتراق نحوه -4
 .دهد توضیح را تشنج بروز الزم هنگام اقدامات و درمانی تدابیر -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، رديبازخو سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 و سیزدهم همددواز*جلسه 
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 کم خونیعنوان مبحث: * 

 
 اهداف اختصاصی:

 .کند تعریف خونی (آنمی) را کم -1
 .یدنما را بیان آهن فقر خونی کم درمانی و تدابیر پیشگیري طرق ، عالئم ، علل -2
 .نماید را بیان ماژور تاالسمی درمانی و تدابیر پیشگیري طرق ، عالئم ، علل -3
 .نماید بیان را درمانی فاویسم تدابیر و عالئم ، علل -4
 .نماید بیان را Aهموفیلی  درمانی و تدابیر پیشگیري طرق ، عالئم ، علل -5
 نماید. را بیان RHهمولیتیک ناشی از ناسازگاري  بیماري پاتوژنز -6
 .را بیان کند نوزاد RH بالینی بیماري همولیتیک ناشی از ناسازگاري تظاهرات -7
 کند. بیان را RHبیماري همولیتیک ناشی از ناسازگاري  درمانی تدابیر و تشخیص -8
 را بیان کند. RHبه  شدن حساس از جلوگیري روش  -9

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 چهاردهم*جلسه 
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 اختالالت گوارشیعنوان مبحث: * 



 اهداف اختصاصی: 
 .دهد یحتوض را دهان در برفک درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -1
 .دهد توضیح را دهان در تبخال درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -2
 اسهال حاد و مزمن را تعریف کنید. -3
 .دهد شرح را در اسهال درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -4
 .دهد شرح را استفراغ در  درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -5
 .دهد توضیح را مري -در ریفالکس معده درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -6
 .دهد توضیح را در بیماري سلیاك درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -7
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی -

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 

 
 و شانزدهم پانزدهم*جلسه 

 نوروزينام مدرس: دکتر 
 ناهنجاریهاي شایع مادرزاديعنوان مبحث: * 

 اهداف اختصاصی: 
 .دهد توضیح را در فنیل کتونوري درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -1
 .دهد توضیح را در هیپوتیروئیدیسم (کرتینیسم) درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -2
 .دهد توضیح را در دیسپالزي مادرزادي هیپ درمانی دابیرت تشخیص، عالئم، -3
 .دهد توضیح را Club foot) در پاچماقی ( درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -4
 .دهد توضیح را در شکاف کام و شکاف لب درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -5
 .دهد توضیح را در هیدروسل درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -6
 .دهد توضیح را در کریپتورکیدیسم درمانی تدابیر خیص،تش عالئم، -7
 .دهد توضیح را در هیپوسپادیاس و اپیسپادیاس درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -8
 .دهد توضیح را در هیدروسفالی و میکروسفالی درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -9
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 
 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 
 

 هفدهم*جلسه 
 نوروزينام مدرس: دکتر 
 اختالالت تنفسیعنوان مبحث: * 
 اهداف اختصاصی:

 الگوي تنفسی طبیعی در نوزاد سالم را بیان نماید. -1
 .دهد توضیح را در آپنه درمانی تدابیر یص،تشخ عالئم، -2
 .دهد توضیح را در بیماري غشاي هیالین درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -3
 .دهد توضیح را در تاکی پنه نوزادي درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -4
 .دهد توضیح را در آسپیراسیون مکونیوم درمانی تدابیر تشخیص، عالئم، -5
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■یطه :   شناختی ح

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردي سخنرانیروش آموزشی: 
 وایت برد -وسیله کمک آموزشی:   ویدئو پرژکتور 


