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 ُسف کهی درس :

 ةا جب روىاجیصيی خادآطٍایی داٌظجّیان پزطکی 

 اُساف کهی جهصات : ) جِث ُر جهصَ یک ُسف ( 

 ی راپیسىیّنّژی ةیياآطٍایی ةا  -1

 پاجّژٌز ةیياری آطٍایی ةا -2

 جظاُرات کهیٍیکی و ىػیارُای جظزیصیآطٍایی ةا  -3

 پروفیالکصی ةیياری درىان و -جظزیع ُای افحراكیآطٍایی ةا  -4

 اُساف ویژه رفحاری ةَ جفکیک اُساف ُر جهصَ :

 جهصَ اول : 

 ُسف کهی : 

 اُساف ویژه رفحاری جهصَ اول : 

اپیسىیّنّژی ، پاجّژٌز ، غالئو ةانیٍی ، ىػیارُای جظزیصی ، جظزیصِای افحراكی ، درىان و پروفیالکصی  آطٍایی داٌظجّیان ةا

 جب روىاجیصيی خاد 

 داٌظجّ كادر ةاطس : در پایان

 اپیسىیّنّژی ةیياری را جّضیح دُس. 1-1

 اشحاژر –پزطکی  داٌظجّیانىزاطتان :                                                                           جب روىاجیصيی خادآطٍایی ةا غٍّان درس:    

                         11/8/59زىان ارائَ درس :                               درس پیض ٌیاز :  دارد          واخس1  واخس (  6) كصيحی از جػساد و ٌّع و اخس :     

 دکحر زُرا جهیهی: ىسرس                                                                                   03/19 -03/10شاغث ىظاوره :        



 پاجّژٌز ةیياری را ةیان کٍس.2-1

 جظاُرات کهیٍیکی و ىػیارُای جظزیصی )کراجریاُای ىاژور و ىیٍّر جٌّز( را جّضیح دُس. 3-1

 درىان و پروفیالکصی ةیياری را جّضیح دُس. –جظزیصِای افحراكی  4-1

 ىٍاةع ىّرد اشحفاده :

1-Essential of pediatrics. 2015 

2- Text book of Nelson .2016 

 روش جسریس :

 (power Point) شزٍراٌی و پرشض و پاشذ ، وشایم کيک آىّزطی : ویسئّ پروژکحّر و اشالیس آىّزطی

 ٌدّه ارزطیاةی :

 خضّر و غیاب ةا ٌظر گروه در آرر دوره جػییً طّد –آزىّن چِار گزیٍَ ای 

 ىلررات درس و اٌحظارات از داٌظجّ : 

از داٌظجّ اٌحظار ىیرود کَ ةا جّجَ ةَ اُيیث درس و جٍّع شرفصم ُا و جّجَ ةَ ىدسودیث زىاٌی جِث ُر چَ ةِحر ةرگزار 

 طسن ایً واخس درس ةَ ٌکات زیر جّجَ ٌيایٍس:

 خضّر ىٍظو و دكیق درکالس -1

 طرکث در فػانیحِای دارم کالشی و پرشض و پاشذ -2

 رجّع ةَ ىٍاةع ىػرفی طسه  -3

 ىطرح کردن شئّاالت جهصَ در پایان جهصَ -4

 شکّت در کالس و جّجَ کاىم ةَ درس -5

 

 

 

 



 شٍجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریذ ٌيره روش آزىّن آزىّن

    آزىّن چِار گزیٍَ ای آزىّن پایان جرم

     در پایان ُر جهصَ 

 

 

 

 جسول زىان ةٍسی درس

 روز و شاغث جهصَ :

 

 وشیهَ کيک آىّزطی روش جسریس ٌام ىسرس  ىّضّع درس جهصَ

 اپیسىیّنّژی ةیياری را جّضیح دُس.-1 1

 پاجّژٌز ةیياری را ةیان کٍس.-2

جظاُرات کهیٍیکی و ىػیارُای جظزیصی  -3

 )کراجریاُای ىاژور و ىیٍّر جٌّز( را جّضیح دُس.

درىان و پروفیالکصی  –جظزیصِای افحراكی  -4

 ُس.ةیياری را جّضیح د

 

شزٍراٌی ةا جکیَ ةر ىظارکث  دکحر زُرا جهیهی

 داٌظجّیان ةصّرت پرشض و پاشذ 

Power Point 

 

 

 

 داٌظکسه: EDOٌام و اىضای ىصئّل                               ٌام و اىضای ىسرس:                           ٌام و اىضای ىسیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدّیم:                              

                                                       

 


