
 

 

 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

  عنوان درس :
 (self-readingبه صورت ( آشنایی با برنامه کشوری واکسیناسیون -1
 آشنایی با ارزیابی کودک بد حال با توجه به برنامه کشوری مانا -2
 استئومیلیت و آرتریت سپتیک بهداشت- 3
 سل در کودکان -4

 پس از اتمام هر جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:     /.7   : تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(
   دکتر کیقباد قدیری مدرس:       99-98 دوم لنیم ساصبح  12-8              ساعت         33/6/99   درس:زمان ارائه 

 گذراندن  دروس علوم پایه  درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 ه یک هدف (هر جلساهداف  کلی جلسات  : )جهت 

  (self-reading(به صورت   ونیناسیواکس یبا برنامه کشور ییآشنا:جلسه اول 
 

  : هداف ویژه جلسه اولا

 :  باشدقادر باید  در پایان دانشجو

 جزو کدام نوع پیشگیری است.  نبیان نماید واکسیناسیو-1

 .رات  واکسیناسیون  را بیان نمایدو مضفواید  -2
 . روتین را بیان نماید وری واکسیناسیون برنامه  کش -3
 .برنامه  کشوری واکسیناسیون  را در شرایط خاص توضیح دهد -4
 .روش نگهداری،  آماده سازی و تلقیح  انواع واکسن  ها را بداند -5
 .اندیکاسیون  واکسن ها را بیان  نمایداکانتر -6
 .عوارض واکسیناسیون را توضیح  دهد -7
 .را بداند نایمونوگلوبولیریق و اندیکاسیون  عوارض روش تز -8
 با سیستم بهداشتی کشور در مورد واکسیناسیون آشنا شوند. -9

 نقش پزشک در برنامه واکسیناسیون را توضیح دهند. -01
 راههای دستیابی به اخرین دستورالعمل کشوری واکسیناسیون را بدانند. -00
 د.بدانن واکسیناسیون را نقص برنامه کشوری01
 بدانند. را ونیناسیواکسافق -01
 

 : روش تدریس

Self-reading بحث گروهی بین استاد و دانشجو ، 

 

 – power point  کامپیوتر  جهتوسایل آموزشی :

 منابع :
 و توضیحات کالس 0194برنامه و راهنمایی ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی -0
 
 
 
 



 

 

 : سنجش و ارزشیابی

 م طبق برنامه دانشکدهامتحان پایان تر

 

شرکت در  -3مطالعه  قبل از برگزاری کالس  -2حضور فعال و منظم در کالس  -1ظارات از دانشجو:تمقررات کالس و ان

رعایت  مقررات  کالس  های  -search 5  ها و سمطالعه  پس از کالس  با رجوع  به ر فران -4مباحث  داخل کالس 

 آموزشی

 ساحترام به مقررات کال -6
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 ---- --- --- --  دوره میان آزمون

 01/00-01/01 درپایان ترم MCQ 011% ازمون پایان ترم

شرکت در فعالیتهای  حضور فعال در کالس

 داخل کالسی

عدم حضور فعال در 

کالس بیش از سقف 

تعیین شده توسط 
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 جلسه دوم:

 عنوان:

 آشنایی بازاریابی کودک بد حال با توجه به برنامه کشوری مانا
  

 دوم: هداف ویژه جلسها
 آشنایی دانشجویان با برنامه کشوری مانا-0

 سال 5آشنایی با ارزیابی ،طبقه بندی و درمان شیرخوار زیر دو ماه و دو ماه تا -1

 اورژانسی و ارزیابی سریع کودک مآشنایی با عالئ-1

دانشجو قادر باشد در معاینه به توجه به عالئم راه هوایی ، قلب و جریان خون و کما یا تشنج کودک بد -4
 حال را تشخیص دهد.

 پس از ارزیابی اولیه تشخیص دهد درمان اورژانسی چیست.-5

 .موارد نیاز به اعزام را بداند-6

 روش تدریس :

Self-reading بحث گروهی بین استاد و دانشجو ، 

 – power point  کامپیوتر  جهتوسایل آموزشی :

 

 منابع :
 بوک چارت پزشکی مانا آخرین چاپ

 : سنجش و ارزشیابی
 امتحان پایان ترم طبق برنامه دانشکده

 

مطالعه  قبل از برگزاری  -2حضور فعال و منظم در کالس  -1ظارات از دانشجو:تمقررات کالس و ان

  ها و سمطالعه  پس از کالس  با رجوع  به ر فران -4شرکت در مباحث  داخل کالس  -3کالس 

search 5- رعایت  مقررات  کالس  های آموزشی 

 احترام به مقررات کالس - -6
 

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        امضای مدیر گروه:  نام و                         نام و امضای مدرس:  

 تاریخ ارسال :             تاریخ ارسال:                                                  تاریخ تحویل:                  



 

 

 

  جلسه سوم-3

 عنوان:
 و آرتریت سپتیک تاستئومیلی

 سوم: هداف ویژه جلسها

 

  ننشجو با تعاریف استئومیلیت و آرتریت سپتیک در کودکاآشنایی دا--1

 دانشجو با اپیدمیولوژی و اتیولوژی بیماریآشنایی  -1
 .ددانشجو عالئم کلینیکی بیماری های فوق را فرا گیر  -1

 آشنایی دانشجو با راه های تشخیصی بیماری.-4
 آشنایی دانشجو با اصول درمان.-5

 .ماریآشنایی دانشجو با پیگیری بی-6

 موارد نیاز به اعزام را بداند.-1

 روش تدریس :
سوال  از طرف ، سوال از طرف  استاد و پاسخ دانشجو   - دبحث گروهی  بین دانشجو و استا-سخنرانی  

 دانشجو و پاسخ استاد

 – power point  کامپیوتر  جهتوسایل آموزشی :

 

 منابع :
1-Essential of pediatrics 1105 

2 Nelson Text book of pediatrics 2016 
 : سنجش و ارزشیابی

 امتحان پایان ترم طبق برنامه دانشکده
 

مطالعه  قبل از برگزاری  -2حضور فعال و منظم در کالس  -1ظارات از دانشجو:تمقررات کالس و ان

  ها و سمطالعه  پس از کالس  با رجوع  به ر فران -4شرکت در مباحث  داخل کالس  -3کالس 

search 5- احترام به مقررات کالس -6رعایت  مقررات  کالس  های آموزشی 
 
 

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدیر گروه:                          نام و امضای مدرس:  

 تاریخ ارسال :                 تاریخ ارسال:                                              تاریخ تحویل:                  



 

 

 

 

 جلسه چهارم-4

 عنوان :
 سل در کودکان

 

 اهداف ویژه جلسه چهارم :
 و راههای کنترل و مبارزه با سل درکشور کشوری سل لآشنایی دانشجو با دستورالعم -0
 دانشجو باید اپیدمیولوژی بیماری در جهان و ایران را بداند.  -1

 ری در کودکان و بزرگساالن را بداند.دانشجو قادر باشد تفاوت های بیما -1

 .دفرا گیردر خصوص فرم های بیماری و تشخیص و درمان را   WHOدانشجو باید تعاریف   -4

 آشنا شود.  DOTSبا  -5
 نقش واکسیناسیون در کنترل سل -6

 

 روش تدریس :
از طرف سوال  ، سوال از طرف  استاد و پاسخ دانشجو   - دبحث گروهی  بین دانشجو و استا-سخنرانی  

 دانشجو و پاسخ استاد

 – power point  کامپیوتر  جهتوسایل آموزشی :

 

 منابع :
1-Essential of pediatrics 1105 

2 Nelson Text book of pediatrics 2016  
  دستورالعمل کشوری سل-1

 بوک چارت پزشکی مانا آخرین چاپ

 : سنجش و ارزشیابی

 امتحان پایان ترم طبق برنامه دانشکده

 

مطالعه  قبل از برگزاری  -2حضور فعال و منظم در کالس  -1ظارات از دانشجو:تمقررات کالس و ان

  ها و سمطالعه  پس از کالس  با رجوع  به ر فران -4شرکت در مباحث  داخل کالس  -3کالس 

search 5- احترام به مقررات کالس -6رعایت  مقررات  کالس  های آموزشی 
 
 

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدیر گروه:                            نام و امضای مدرس:
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