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  طرح درش

 دانطکذه پرستاری هاهایی 

 دانطگاه علٌم پسضکی کرهانطاه

                             واریکٌدک ب یپرستار عنٌاى درش:

                  یترم چيارم پرستار یپرستار اىی:دانطجٌراىیفراگ

ساعت پاسخگٌیی         ینظر ًاحذ 3نٌع ً تعذاد ًاحذ : 

                        41-41 ضنبوسو بو سٌالت فراگیر:

اًل      41-8ضنبو ً   اًل ىفتو،درىطت  41-8 : ضنبویبرگسار زهاى

        59-59 نیوسال 

 ازین صیپ                )کارضناش ارضذ کٌدکاى( وارهیهذرش:هينٌش ت

           کٌدک سالن ی: پرستار

 ىذف کلی : ا 

خٌد،درهٌردا ثرات  یص قبلدان قی: کوک بو دانطجٌ جيت تلفیىذف کل

ضناخت عالئن  ییتٌانا جادیضذى بر کٌدک ً خانٌاده ً ا یًبستر یواریب

در نٌزاداى ً کٌدکاى ً انجام هذاخالت هناسب  یواریب یً نطانو ىا

 یپرستار

 اُغاف کهی زهـات:

 ظاٌّاده ثیةا ٌضّه :ىؼاكتث از ٌّزاد پؼظعؼ و صيا انیداٌكسّ ییآقٍا-1زهـَ

 در ٌّزادان یصؼکح-یو غضالٌ یدؿحگاه غنت یاٌّاع اظحالالت ىادرزاد انیداٌكسّ ییآقٍا- 2زهـَ

 ٌّزادان یدؿحگاه گّارق یةا اظحالالت ىادرزاد انیداٌكسّ ییآقٍا-3زهـَ

 یدؿحگاه ادرار یةا اظحالالت ىادرزاد انیداٌكسّ ییآقٍا-4زهـَ

 ٌّزادان  کیةا ىكکالت ىحاةّن انیداٌكسّ ییآقٍا-5زهـَ 

 قغن   یو ةـحؼ یياریة  یةا ىؼاكتث ظاٌّاده ىضّر از کّدك ظ انیداٌكسّ ییآقٍا-6زهـَ 

 یىعحهف جکاىه ًیاظفال در ؿٍ یىؼاكتح یةا روش ُا انیداٌكسّ ییآقٍا -7زهـَ

 ثیىؽىً و ىػهّن یياریةا ىؼاكتث ظاٌّاده ىضّر از کّدك ىتحال ةَ ة انیداٌكسّ ییآقٍا-8زهـَ 

 ىؼاكتث از کّدك در صال اصحضار ةا انیداٌكسّ ییآقٍا-9زهـَ 
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 یدوران کّدک یو صـ یةا اظحالالت قٍاظح انیداٌكسّ ییآقٍا-11زهـَ 

 یدر کّدک حِایةا اظحاالت آب و انکحؼون انیداٌكسّ ییآقٍا-11زهـَ 

 ی ةا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ اظحالت ظٌّ انیداٌكسّ ییآقٍا -12زهـَ 

 یز کّدك ىتحال ةَ اظحالالت جٍفـةا ىؼاكتث ا انیداٌكسّ ییآقٍا-13 زهـَ

 یگّارق ـحویةا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ اظحالالت ؿ انیداٌكسّ-14زهـَ 

 كهب یةا ىؼاكتث ر از کّدك ىتحال ةَ اظحالالت ىادرزاد انیداٌكسّ ییآقٍا-15زهـَ 

 یدوران کّدک یّیةا اظحالالت که انیداٌكسّ ییآقٍا -16زهـَ 

 یغنت ـحویا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ اظحالالت ؿة انیداٌكسّ ییآقٍا-17زهـَ 

  :اُغاف ویژه

 فؼاگیؼان ةایغ پؾ از پایان دوره كادر ةاقٍغ:  

 زهـَ اول:

 دُغ. شیدر ٌّزاد پؼظعؼ را جّض یغيّى ؼیجغاة 1 .1

 دُغ. شیدر ٌّزاد پؼظعؼ را جّض یپؼؿحار ؼیجغاة 1 .2

 .را قؼح دُغ ؼظّارانیو ق ًیکٍٍغه وانغ میارجتاظات جـِ 1 .3

 ىؼاكتث از ٌّزاد پؼظعؼ اؿحفاده کٍغ. یةؼا یةَ غٍّان چارچّة یپؼؿحار ٍغیاز فؼا 1 .4

 ٌّزاد پؼظعؼ  اؿحفاده کٍغ.  یدارا ًیاز وانغ ثیصيا یةؼا یةَ غٍّان چارچّة یپؼؿحار ٍغیاز فؼا 1 .5

 پاؿط گفحَ و داوظهتاٌَ در ةضخ ُا قؼکث کٍغ   اقیةَ ؿّاالت ةا اقح 1 .6

 دوم: زهـَ

 دُغ. شیدر ٌّزاد ىتحال ةَ آٌـفانّؿم را جّض یپؼؿحار ؼیغالئو و جغاة ،ینّژّیؽیپاجّف 2 .1

 کٍغ.  انیرا ة یکؼوؿفانیدر ٌّزادان ىتحال ةَ ى یپؼؿحار ؼیغالئو و جغاة ،یّنّژیؽیپاجّف 2 .2
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ا كتم و ةػغ از غيم ر یو اكغاىات پؼؿحار ینیجكع یغالئو، روقِا ،یّنّژیؽیکؼده، پاجّف فیرا جػؼ یغروؿفانیُ 2 .3

 دُغ.  شیجّض

 دُغ.  شیکؼده و اٌّاع آن را جّض فیرا جػؼ غایفیة ٍایاؿپا 2 .4

 شیرا جّض یالزم كتم و ةػغ از غيم زؼاص یو درىان ُا یپؼؿحار ؼیکؼده و جغاة فیرا جػؼ میىٍٍگّؿم و ىٍٍگّى 2 .5

 دُغ. 

 غرا قؼح دُ یدر پا چياك ًیآىّزش ةَ وانغ ،یپؼؿحار ؼی, غالئو و جغاةیّنّژیؽیپاجّف 2 .6

 ىفنم ران را قؼح دُغ.  یاز ٌّزاد ىتحال ةَ دررفحگ یپؼؿحار یىؼاكتث ُا ر،یرا یغالئو و دىان ُا ،یّنّژیؽیپاجّف 2 .7

اؿحفاده  یصؼکح-یو غضالٌ یىؼاكتث از ٌّزادان دچار اظحالالت غنت یةؼا یةَ غٍّان چارچّة یپؼؿحار ٍغیاز فؼا2 .8

 کٍغ 

 ؿّم زهـَ

 آن را قؼح دُغ یپؼؿحار ؼیىلػغ و راؿث روده، غالئو، درىان و جغاة یِایاٌّاع ٌاٍُسار یّنّژیؽیپاجّف 3 .1

 دُغ.  شیاز اىفانّؿم را جّض یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یدرىاٌ ؼیغالئو، جغاة ،یّنّژیؽیپاجّف 3 .2

 دُغ. شیكتم و ةػغ از غيم قکاف نب و کام را جّض یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یدرىاٌ ؼیغالئو، جغاة ،یّنّژیؽیپاجّف 3 .3

 دُغ. شیرا جّض یىؼ یكتم و ةػغ از غيم آجؼز یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یدرىاٌ ؼیغالئو، جغاة ،یّنّژیؽیپاجّف 3 .4

 دُغ. شیرا جّض یافؼاگيیاز فحق د یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یدرىاٌ ؼیغالئو، جغاة ،یّنّژیؽیپاجّف 3 .5

اؿحفاده  یدؿحگاه گّارق یالالت ىادرزادىؼاكتث از ٌّزادان دچار اظح یةؼا یةَ غٍّان چارچّة یپؼؿحار ٍغیاز فؼا 3 .6

 کٍغ

 چِارم: زهـَ

 غیقؼکث ٌيا یؼیگ ادیو  یدُ ادی ٍغیدر فؼا 4 .1
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از  یكتم و ةػغ از زؼاص یپؼؿحار یو ىؼاكتحِا یاكغاىات درىاٌ ،یّنّژیؽیىذاٌَ را قؼح داده، غالئو، پاجّف یاکـحؼوف 4 .2

 دُغ. شیٌّزاد را جّض

و  اسیپّؿپادیاز ٌّزاد ىتحال ةَ ُ یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یكغاىات درىاٌا ،یٍیغالئو ةان ،یّنّژیؽیپاجّف 4 .3

 را قؼح دُغ. اسیـپادیاپ

 ٌّزاد را قؼح دٍُغ.  یدر اةِام زٍـ یپؼؿحار یو ىؼاكتث ُا یاكغاىات درىاٌ ،یّنّژیؽیپاجّف ،یاٌّاع اةِام زٍـ 4 .4

 را قؼح دُغ غروؿمیدر ُ یؿحارپؼ یو ىؼاكتث ُا یاكغاىات درىاٌ ،یٍیغالئو ةان ،یّنّژیؽیپاجّف 4 .5

 :پٍسو زهـَ

را قؼح  یکحٌّّر میىتحال ةَ فٍ ؼظّاریاز ق یپؼؿحار ؼیو جغاة یو قٍاظث، اكغاىات درىاٌ یةؼرؿ ،یّنّژیؽیپاجّف 5 .1

 دُغ. 

ىتحال را  ؼظّاریاز ق یپؼؿحار ؼیو جغاة یدر گاالکحّزوى ینیجكع یاةیو قٍاظث، ارز یٌضّه ةؼرؿ ،یّنّژیؽیپاجّف  5 .2

 دُغ.  شیضجّ

 ـویغیؼوئیپّجیىتحال ةَ ُ ؼظّاریاز ق یپؼؿحار ؼیو جغاة یو قٍاظث، اكغاىات درىاٌ یةؼرؿ ،یّنّژیؽیپاجّف 5 .3

 را قؼح دُغ. یىادرزاد

 اؿحفاده کٍغ کیدچار ىكکالت ىحاةّن يارانیىؼاكتث از ة یةؼا یةَ غٍّان چارچّة یپؼؿحار ٍغیاز فؼا 5 .4

 قكو: زهـَ

 دُغ. شیکّدکان را جّض یو واکٍف ُا يارؿحانیدر ةقغن  یةـحؼ یاؿحؼؿّرُا 6 .1

 را قؼح دُغ. يارؿحانیدر ة یظاٌّاده کّدك ةـحؼ یاؿحؼؿّرُا و واکٍف ُا 6 .2

 کٍغ. انیرا ة يارؿحانیدر ة یاز کّدك ةـحؼ یپؼؿحار ؼیجغاة 6 .3

 دُغ. شیرا جّض يارؿحانیقغن در ة یةـحؼ یةؼا یآىادگ 6 .4

 قؼح دُغ. و ىؼاكتث درد در کّدکان را  یةؼرؿ 6 .5
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 کٍغ انیکّدك در پاؿط ةَ درد را ة یرقغ و جکاىه اتیظنّم 6 .6

 ُفحو: زهـَ

 دُغ.  شیرا جّض یو درىاٌ ینیجكع یسؼُایآىاده کؼدن کّدك زِث پؼوؿ یةؼا ی. اكغاىات پؼؿحار 7 .7

 کّدك را قؼح دُغ.  یيٍیاز غفٌّث و صفغ ا یؼیكگیپ یىّرد اؿحفاده ةؼا یُا ّهیق 7 .8

 کّدك را ةَ کار ةتؼد.  یىٍاؿب ةؼا َیجغػ یُا ّهیق 7 .9

 را قؼح دُغ.  یغیو ور یگاواژ گاؿحؼوؿحّى قیاز ظؼ َیجغػ یروش ُا 7 .11

 را در کّدکان قؼح دُغ.  یو ىؼاكتث از اؿحّى َیاٌسام جٍل یُا ّهیق 7 .11

 پاؿط گفحَ و داوظهتاٌَ در ةضخ ُا قؼکث کٍغ.   اقیةَ ؿّاالت ةا اقح 7 .12

 ُكحو: زهـَ

 را قؼح دُغ. ثیىؽىً و ىػهّن یياریاده ىضّر از کّدك ىتحال ةَ ةروٌغ ىؼاكتث ظاٌّ 8 .1

 دُغ. شیکّدك جّض یازحياغ یکارکؼد و ؿالىث رواٌ ثیدر وضػ یٌاجّاٌ ایىؽىً  یياریة ؼیجاد 8 .2

 دُغ. شیرا در ظاٌّاده  کّدك جّض یٌاجّاٌ ایىؽىً  یياریادؼ ة 8 .3

 را ةؼقيؼد.  ثیىؽىً و ىػهّن یياری ةَ ةو کّدك ىتحال ًیوانغ یدر دؿحؼس ةؼا یحیصيا یُا ـحویؿ 8 .4

 ىؽىً کّدك را قؼح دُغ یياریکيک ةَ جعاةق ةِحؼ ظاٌّاده ةا ة یةؼا یاكغاىات پؼؿحار 8 .5

 ٌِو: زهـَ

 در کّدکان در صال اصحضار را قؼح دُغ. یٍیامّل ىؼاكتث جـک 9 .1

 دُغ. شیاز ظاٌّاده و کّدك ىكؼف ةَ ىؼگ را جّض یپؼؿحار ؼیجغاة 9 .2

 را قؼح دُغ. یظحو زٌغگ یةؼا یؼیگ ویزِث جني یاظالك ىالصظات 9 .3

 دُغ. شیکّدك جّض یىعحهف جکاىه ًیدرك و واکٍف کّدکان ٌـتث ةَ ىؼگ را در ؿٍ 9 .4

 دُو: زهـَ
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 دُغ. شیآن را جّض  یّنّژیدر کّدکان و غالئو و اج یذٍُ ی.غلب ىاٌغگ11 .1

 در زاىػَ قؼح دُغ.  یؼیكگیَ ةَ ؿَ ؿعش  پرا ةا جّز یذٍُ یاز ةؼوز غلب ىاٌغگ یؼیكگیپ یُا یاؿحؼاجژ 11 .2

 کٍغ. ـثیرا ن یاز کّدك ىتحال ةَ اظحالالت قٍاظح یپؼؿحار یىؼاكتحِا 11 .3

 کّدك ىتحال ةَ ؿٍغرم داون را قؼح دُغ. یدرىاٌ ؼیو جغاة  یّنّژی، اج یٍیغالئو، جظاُؼات ةان 11 .4

 کٍغ انیرا ة ییٍایو ة ییةَ  اظحالالت قٍّا کّدك ىتحال یالزم ةؼا یدرىاٌِا ،یّنّژیغالئو وٌكاٌَ ُا، اج 11 .5

 :ازدُوی زهـَ

ىؼاكتث و درىان و اكغاىات  ،یٍیجظاُؼات ةان ،یّنّژیىِو ةغن را قؼح دٍُغ و اج یحِایاظحالالت انکحؼون 11 .1

 را قؼح دٍُغ.   یدرةاره اظحالالت جػادن یپؼؿحار

 را قؼح دٍُغ.  یاُؼگیاز ةؼوز غّارض درىان ؿ یؼیزهّگ یروقِا 11 .2

 آن ةاقٍغ.  یىؼاكتح یروش ُا و،یغال ییداده و كادر ةَ قٍاؿا شیو ةاز را جّض غیاظحالالت اؿ 11 .3

 دُغ. شیقّد، جّض یى حِایو انکحؼون ػاتیاظحالالت دؿحگاه گّارش را کَ ىٍسؼ ةَ ةؼوز غغم جػادل ىا 11 .4

 دٍُغ.  شیآن را جّضدرىان  یىؼةّط ةَ آن، غالئو و روش ُا یّنّژیؽیقّك و پاجّف 11 .5

 دٍُغ. شیىعحهف ةغن کَ ىيکً اؿث ةا قّك ُيؼاه ةاقغ را جّض یمغىَ  كـيحِا 11 .6

 دوازدُو: زهـَ

 کٍغ.  انیظٌّـاز را ة ـحویىتحال ةَ اظحالل ؿ يارانیة یکیؽیف ٍاتیو ٌضّه ىػا یؿالىح عچَیجار 12 .1

 فلؼ آًُ را ةضخ کٍغ.  یآٌي یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 12 .2

 را قؼح دُغ. یجاالؿي یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 12 .3

 را قؼح دُغ. یهیُيّف یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 12 .4

 را قؼح دُغ. ینّؿي یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 12 .5

 کٍغ. ًیجغو یةَ اظحالالت ظٌّ انیىتحال یةؼا یپؼؿحار ٍغیةؼ اؿاس فؼا یآىّزق-یَ ىؼاكتحةؼٌاى 12 .6
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 :ؽدُویؿ زهـَ

 یؼیكگیپ یىؼاكتحِا ثیدرىان و اُي ،یٍیرا ةؼ صـب غهث، ةؼوز، جظاُؼات ةان یفّكاٌ یجٍفـ یىسار یغفٌّحِا 13 .1

 کٍغ. ـَیىلا گؼیکغیکٍٍغه ةا 

 را قؼح دُغ.  یىتحال ةَ پٍّىٌّ ياریو ىؼاكتث از ةاٌّاع، غالئو، ٌكاٌَ ُا، درىان  13 .2

 دُغ  شیرا جّض ییالزم در اٌـغاد راه ُّا یو ىؼاكتحِا یزـو ظارز ّنیؼاؿیاٌّاع آؿپ 13 .3

 را قؼح دُغ. کیـحیک تؼوزیاز کّدك ىتحال ةَ ف یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،غالئو،یپاجّنّژ 13 .4

 از کّدك ىتحال ةَ آؿو را قؼح دُغ. یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،غالئو،یپاجّنّژ 13 .5

 در کّدکان را قؼح دُغ.   یّیر-یكهت اءیاص 13 .6

 :چِاردُو زهـَ

 را قؼح دُغ.  پؼوٌگیؼقیاز کّدك ىتحال ةَ ُ یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ 14 .1

 را قؼح دُغ. یىػغه ةَ ىؼ فالکؾیاز کّدك ىتحال ةَ ر یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ 14 .2

 روده را قؼح دُغ. یاز کّدك ىتحال ةَ در ُو رفحگ یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ 14 .3

 را قؼح دُغ. هّریپ کیپؼجؼوفیُ یاز کّدك ىتحال ةَ جٍگ یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ 14 .4

 را قؼح دُغ. اكیؿه یياریةَ ة از کّدك ىتحال یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ 14 .5

 پاٌؽدُو: زهـَ

 .غیقؼکث ٌيا یؼیگ ادیو  یدُ ادی ٍغیدر فؼا 15 .1

 را قؼح دُغ.  یٍیدوران زٍ یكهب در ظ یّنّژیؽیو ف یآٌاجّى 15 .2

 کٍغ.  ـَیىلا یٍیةػغ از جّنغ ٌّزاد را ةا دوره زٍ  یغؼوك -یكهت ـحویةَ وزّد آىغه در ؿ ؼاتییجغ 15 .3

 ىؼةّط ةَ آن را قؼح دُغ. یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ ،یپاجّنّژ  ،یكهت یىادرزاد یِایياریاٌّاع ة 15 .4

 دُغ.  شیكهب را جّض یاصحلاٌ ییىتحال ةَ ٌارؿا يارانیىؼاكتث و درىان ة ،یٍیجظاُؼات ةان ،یّنّژیؽیپاجّف 15 .5
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 دُغ شیرا جّض یکاوازاکىتحال ةَ ؿٍغرم  يارانیىؼاكتث و درىان ة ،یٍیجظاُؼات ةان ،یّنّژیؽیپاجّف 15 .6

 قاٌؽدُو: زهـَ

 را قؼح دُغ.  یادرار ـحویاز کّدك ىتحال ةَ غفٌّث ؿ یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ یپاجّنّژ 16 .1

 ىذاٌَ ةَ صانب را قؼح دُغ.   فالکؾیاز کّدك ىتحال ةَ ر یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ یپاجّنّژ 16 .2

 را قؼح دُغ. هيؽیاز کّدك ىتحال ةَ جّىّر و یات پؼؿحاردرىان و اكغاى ،یةؼرؿ یپاجّنّژ 16 .3

 را قؼح دُغ. کیاز کّدك ىتحال ةَ ؿٍغرم ٌفؼوج یدرىان و اكغاىات پؼؿحار ،یةؼرؿ یپاجّنّژ 16 .4

 اٌسام دٍُغ یپؼؿحار ٍغیرا ةؼ صـب فؼا َیکه یاكغاىات و امّل ىؼاكتث كتم و ةػغ از اغيال زؼاص 16 .5

 ُفغُو: زهـَ

 . غیٌيا فیجّم یؼیةؼ اؿاس ىضم درگ یغنت ـحویةا اظحالالت ؿ يارانیة ٍاتیو ىػا یةؼرؿ یچگٌّگ 17 .1

 ىتحال ةَ مؼع را ةضخ کٍغ. يارانیة یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 17 .2

 ةضخ کٍغ.از جب را  یىتحال ةَ جكٍر ٌاق يارانیة یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 17 .3

 را ةضخ کٍغ یىتحال ةَ فهر ىغؽ يارانیة یو درىاٌ ینیجكع یوروش ُا یّنّژیغالئو و ٌكاٌَ ُا و اج 17 .4

 ىٍاةع : فِؼؿث

کّدکان .  یپؼؿحار غهی. چک یپّر و فؼقحَ آل غه یجل یاز دکحؼ ىضيغ غه لیو جهع یو وٌگ ، ىارنّ. گؼدآور یهیو -1

 1383.  یاٌحكارات ةكؼ

( ةعف کّدك اٌؾیاآرزوىاٌیؿٌّ فیؼایو ؼٌظؼی.زیىٍِازؿٍسؼ ،یکّدکان،جؼزيَ ىٍِازقّك یپؼؿحاروٌگ درؿٍاىَ  -2

 ی(،ٌكؼؿاني1394)ياریة

3-Wong Donna. L. Hochenberry M.J.(2015). Wong’s nursing care of Infants and 

children, 9th edition, Mosby Inc 

4-Wong Donna – L & et al 2007, Maternal child Nursing , 2 nd Edit ion , Mosby Inc   .  

5-James, S.R. Ashwill , J. W. Droske, S.G.(2002).Nursing Care of Children,7th ed. 
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6-Scholte,E.B.Price, D.L, Gwin,J.F.(2001). Thompson’s Pediatric Nursing. 8th Ed, 

Philadelphia: W.B. Saunders . 

 میاز كت ٍحؼٌثیىّزّد در ا یپؼؿحار یاز ىٍاةع اظالغاج  یةَ روز ةِغاقح ىعانب

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

 داٌكسّ ىكارکث ةا پاؿط و پؼؿف – ی: ؿعٍؼاٌؾیجغر روش

 ةؼد ثیوا - ّپؼوژکحّریغیو :یآىّزق میوؿا

 یاةیؿٍسف و ارزق

 

 (زهـَ 4َ ُؼزهـَ)زىّ ؼیغ تثیغ،درمّرت :و اٌحظارات از داٌكسّ: صضّرفػال درکالس کالس ىلؼرات 

،قؼکث دراىحضان  میدرارائَ کالس.غغم اؿحفاده از ىّةا ی.ُيکارویكحؼ از آن ىضؼوىیث در زهـَ اىحضان  كّدی/.کـؼ ى25

 یغيه ثیجؼم ،اٌسام فػان انیجؼم و پا انیى

 

 

 

 ؿاغث طیجار ؿِو ٌيؼه کم روش آزىّن

 11-8 8/8/95 %21 ین کحتآزىّ جؼم انیآزىّن ى

 -ی)چِارزّاة یازىّن کحت جؼم انیآزىّن پا

 (ش،غهطیمض-یضیجّض

65% 18/11/95 8.30-10.30 

کٍفؼاٌؾ در ارجتاط  َیارا

 یىّضّغات درؿ

   %11 یؿعٍؼاٌ

   %5  صضّرفػال درکالس
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 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ              جاریط زهـَ

1 21/6/95 
 

ضّه :ىؼاكتث از ٌّزاد آقٍایی داٌكسّیان ةا ٌ-

 پؼظعؼ و صيایث ظاٌّاده

 جیياره

2 28/6/95 
 

آقٍایی داٌكسّیان اٌّاع اظحالالت ىادرزادی 

 صؼکحی در ٌّزادان-دؿحگاه غنتی و غضالٌی

 جیياره

3  

4/7/65 

آقٍایی داٌكسّیان ةا اظحالالت ىادرزادی دؿحگاه 

 گّارقی ٌّزادان
 

 جیياره

4  

11/7/95 

ةا اظحالالت ىادرزادی دؿحگاه آقٍایی داٌكسّیان 

 ادراری

 جیياره

5  

18/7/95 

 جیياره آقٍایی داٌكسّیان ةا ىكکالت ىحاةّنیک ٌّزادان

6  

25/7/95 

آقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتث ظاٌّاده ىضّر از 

 کّدك ظی  ةیياری و ةـحؼی قغن  

 جیياره

7  

2/8/95 

آقٍایی داٌكسّیان ةا روش ُای ىؼاكتحی اظفال 

 ً ىعحهف جکاىهیدر ؿٍی

 جیياره

8  

9/8/95 

آقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتث ظاٌّاده ىضّر از 

 کّدك ىتحال ةَ ةیياری ىؽىً و ىػهّنیث

 جیياره

9 16/8/95 
 

آقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتث از کّدك در صال 

 اصحضار

 جیياره

11  

23/8/95 

آقٍایی داٌكسّیان ةا اظحالالت قٍاظحی و صـی 

 دوران کّدکی

 يارهجی

ةػهث جػعیهی  11

 کالس اکـحؼا

آقٍایی داٌكسّیان ةا اظحاالت آب و انکحؼونیحِا 

 در کّدکی

 جیياره

12  

7/9/95 

ةا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ  انیداٌكسّ ییآقٍا

 یاظحالت ظٌّ

 جیياره

آقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ  14/9/95 13

 اظحالالت جٍفـی

 جیياره

داٌكسّیان ةا ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ اظحالالت  21/9/95 14

 ؿیـحو گّارقی

 جیياره

15 
 

آقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتث ر از کّدك ىتحال ةَ  28/9/95

 اظحالالت ىادرزادی كهب

 جیياره

دوران  یّیةا اظحالالت که انیداٌكسّ ییآقٍا 5/11/95 16

 یکّدک

 جیياره

17 12/11/95 
 

ىؼاكتث از کّدك ىتحال ةَ  آقٍایی داٌكسّیان ةا

 اظحالالت ؿیـحو غنتی

 جیياره
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