بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با مفاهیم کلي رشد و تكامل و مراحل آن آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-آشنايي با مفاهیم كلي رشد

 .1مفاهیم كلي رشد و تكامل را توضیح شهد.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهي حین

و تكامل و مراحل آن

 .2مراحل رشد و تكامل را تعريف كند.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

تدريس

 .3عوامل مؤثر شر رشد و تكامل را توضیح شهد.

شناختي

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت
امتحان پايان ترم

 تفاوتهاااف داارشف رشااد وتكامل

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با خصوصیات نوزاد سالم و ارزيابي فیزيكي نوزادآشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

خصوصیات نوزاش سالم -ارزيابي دیزيكي نوزاش

 .1خصوصیات نوزاش سالم را توضیح شهد.
 .2ارزيابي دیزيكي نوزاش را شرح شهد.
 .3موارشف را كه بايد ارجاع به موقع شهد ،لیست نمايد.
 .4خصوصیات ردتارف نوزاش طبیعي را شرح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهي حین

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

تدريس

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مراقبت و تغذيه نوزاد آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1مراقبت جسمي از نوزاش را توضیح شهد.

مراقبت و تغذيه نوزاش -شلبستگي ماشر و نوزاش

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

-2

روشهاف ارزيابي سن شرون رحمي را شرح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

-3

راههاف ارتقاء بهداشت و سالمت نوزاش را با توجه به

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

موارش مشاهده شده بحث نمايد.

كوئیز
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
جلسه4 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مشكالت بهداشتي دوران نوزادي آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

 -مشكالت بهداشتي شوران

 .1مشكالت بهداشتي شوران نوزاشف را لیست نمايد.

نوزاشف ( امفالیت ،عفونت

 .2امفالیت را توضیح شهد.

شرماتیت،

كانديديا،

نمونیا،

آسپیراسیون
آسپیراسیون مكونیوم)

پیشگیرف
بهداشتي

از

مشكالت

حیطه

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

 -سخنراني

ويدئو پروژكتور

 .3آموزشهاف الزم جهت پیشگیرف از امفالیت را شرح

شناختي

-بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

شناختي

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

 .4عفونت كانديديا را توضیح شهد

شناختي

شهد.
 .5عوامل مستعد كننده عفونت كانديديا را شرح شهد.

-آموزش به والدين جهت

زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

امتحان پايان ترم
شناختي

 .6آموزشهاف الزم جهت پیشگیرف از عفونت كانديديا را

شناختي

 .7شرماتیت كهنه شیرخوار را توضیح شهد.

شناختي

شرح شهد.
 .8عوامل مستعد كننده شرماتیت كهنه شیرخوار را شرح

شناختي

 .9اقدامات شرماني و آموزشهاف الزم جهت پیشگیرف از

شناختي

شهد.
شرماتیت كهنه شیرخوار را شرح شهد.
 .10آسپیراسیون نمونیا را شرح شهد.

كوئیز

شناختي

 .11عوامل مستعد كننده آسپیراسیون نمونیا را شرح شهد.

شناختي

 .12اقدامات شرماني ،پرستارف شر آسپیراسیون نمونیا را

شناختي

شرح شهد.
 .13آسپیراسیون مكونیوم را شرح شهد.

شناختي

 .14عوامل مستعد كننده آسپیراسیون مكونیوم را شرح

شناختي

شهد.
 .15اقدامات شرماني ،و پرستارف شر آسپیراسیون مكونیوم

شناختي

را شرح شهد.
 .16راههاف پیشگیرف از آسپیراسیون را توضیح شهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

-رشد

و

تكامل

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

شوران

شیرخوارگي (تكامل بیولو
ژيک،

اجتماعي،

رواني،

شناختي ،جنسي ،تصور از
جسم خويش و بازف)،

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران شیرخوارگي آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

 .1تكامل بیولو ژيک شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .2تكامل  ،اجتماعي شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .3تكامل ،رواني شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .4تكامل ،شناختي شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .5تكامل ،جنسي شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .6تكامل ،تصور از جسم شوران شیرخوارگي را توضیح
شهد.
 .7خصوصیات بازف شر شروران شیرخوارگي را توضیح
شهد.

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي
شناختي
شناختي
شناختي

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران شیرخوارگي آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

-تطابق كوشك با درآيند رشد

 -1مراقبت از كوشك شیرخوار را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

و تكامل طبیعي ،مراقبت از

-2مراقبتهاف تغذيه كوشك شیرخوار را توضیح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

كوشك

شیرخوار،

انضباط،

-3حواشث شر شوران شیرخوارگي و راههاف پیشگیرف

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

تغذيه،

خواب،

دعالیت،

از آنها را لیست نمايد.

بهداشت شهان و شندان،
حواشث و پیشگیرف از صدمه ،شهد.
راهنمايي مراقبتي خانواشه.

 - 4آموزشهاف الزم جهت مراقبت از شیرخوار را شرح

كوئیز

امتحان پايان ترم
شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مشكالت بهداشتي دوران شیرخوارگي آشنا گردد.
رئوس مطالب

مشكالت بهداشتي شورانشیرخوارگي :كم خوني ناشي
از دقر آهن ،اختالالت تغذيه
اف (كواشیوكور ،ماراسموس
نارسايي

رشد،

اسكوروف،

راشیتیسم ،حساسیت غذايي)

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه7 :
زمان----- :
حیطه

 .1كم خوني ناشي از دقر آهن را توضیح شهد.

شناختي

 .2عوامل مستعد كننده كم خوني ناشي از دقر آهن ،را

شناختي

شرح شهد.
 .3راههاف تشخیص كم خوني ناشي از دقر آهن ،را توضیح

شناختي

شهد.
 .4اقدامات شرماني و راههاف پیشگیرف از كم خوني ناشي
از دقر آهن ،را شرح شهد.

شناختي
شناختي

 .5انواع اختالالت تغذيه اف را توضیح شهد.

شناختي

 .6عوامل مستعد كننده اختالالت تغذيه اف را توضیح

شناختي

شهد.
 .7اقدامات شرماني ،پرستارف و راههاف پیشگیرف از
اختالالت تغذيه اف را شرح شهد.

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

سخنراني
بحث گروهي
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژكتور

كوئیز

وايت برش و ماژيک
پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مشكالت بهداشتي دوران شیرخوارگي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

مشكالت بهداشتي شورانشیرخوارگي :مشكالت تغذيه
اف(

تكنیكهاف

نامناسب

تغذيه اف ،باال آورشن ،كولیک،
شهان)،

اختالالت

بردک

پوستي(شرماتیت

شياپر).

اختالالت با منشاء ناشناخته،
سندرم

مرگ

ناگهاني

شیرخوار ،آپنه شیرخوارگي

 .1مشكالت تغذيه اف شوران شیرخوارگي را توضیح شهد.
 .2عوامل مستعد كننده مشكالت تغذيه اف را توضیح شهد.
 .3اقدامات شرماني ،پرستارف و راههاف پیشگیرف از
اختالالت تغذيه اف را شرح شهد.
 .4اختالالت با منشاء ناشناخته را شرح شهد.
 .5اقدامات شرماني  ،پرستارف و راههاف پیشگیرف از
اختالالت با منشاء ناشناخته را تو ضیح شهد.

سخنراني

ويدئو پروژكتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي
شناختي

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
جلسه9 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران نوپايي آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 رشد و تكامل شوران نوپايي .1تكامل بیولو ژيک شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 .2تكامل اجتماعي شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

معنوف ،جنسي ،تصور از

 .3تكامل ،رواني شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

جسم خويش و بازف)،

 .4تكامل ،شناختي شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

 .5تكامل ،جنسي شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

 -تطابق كوشك با درآيند رشد

 .6تكامل اخالقي شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

و تكامل طبیعي( ،تعلیم

 .7تكامل معنوف شوران نوپايي را توضیح شهد

شناختي

توالت ،رقابت خواهر و براشر،

 .8تكامل ،تصور از جسم را شر شوران نوپايي توضیح شهد.

شناختي

كج خلقي ،منفي گرايي،

 .9خصوصیات بازف شر شوران نوپايي را توضیح شهد.

شناختي

انطباق با استرس ،انضباط)

 .10مراقبت از كوشك نوپا را توضیح شهد.

شناختي

 .11مراقبتهاف تغذيه كوشك نوپا را توضیح شهد.

شناختي

 .12حواشث شر شوران نوپايي و راههاف پیشگیرف از آنها را

شناختي

(تكامل بیولو ژيک ،اجتماعي،
رواني،

شناختي،

اخالقي،

ارتقا نهايي سالمت كوشك( تغذيه ،خواب ،دعالیت،

لیست نمايد.

كوئیز

امتحان پايان ترم

بهداشت شهان و شندان،
حواشث و پیشگیرف از صدمه،
راهنمايي مراقبتي خانواشه)

 .13آموزشهاف الزم جهت مراقبت از نوپا را شرح شهد.
 .14تطابق كوشك با درآيند رشد و تكامل طبیعي و راههاف
ارتقا آن را شرح شهد.

شناختي
شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
جلسه10 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران خردسالي آشنا گردد.
رئوس مطالب

رشد

و

تكامل

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

شوران

خرشسالي (تكامل بیولو ژيک،
اجتماعي،

رواني،

اخالقي،

معنوف ،شناختي ،جنسي،
تصور از جسم خويش و بازف)
 تطابق كوشك با درآيند رشدو تكامل طبیعي (كوشكستان و
تجارب كوشكستان و آماشگي،
آموزش جنسي و پرخاشگرف،
مشكالت گفتارف ،استرس،
ترس)

زمان--- :
حیطه

 .1تكامل بیولو ژيک شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .2تكامل اجتماعي شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 .3تكامل ،رواني شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

 .4تكامل ،شناختي شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .5تكامل ،جنسي شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

 .6تكامل،اخالقي شوران خرشسالي را توضیح شهد.

شناختي

 .7تكامل ،معنوف شوران خرشسابي را توضیح شهد.

شناختي

 .8تكامل ،تصور از جسم را شرشوران خرشسالي توضیح

شناختي

شهد.
 .9خصوصیات بازف شر شروران خرشسالي را توضیح

شناختي

شهد.
 .10تطابق كوشك با درآيند رشد و تكامل طبیعي و
راههاف ارتقا آن را توضیح شهد.

شناختي

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
جلسه11 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با ارتقا نهايي سالمت کودک خردسال آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

مراقبت از كوشك خرشسال را توضیح شهد.

زمان---- :
حیطه

ارتقا نهايي سالمت كوشك

.1

خرشسال ( تغذيه ،خواب،

 .2مراقبتهاف تغذيه كوشك خرشسال را توضیح شهد.

شناختي

دعالیت ،بهداشت شهان و

 .3حواشث شر شوران خرشسالي و راههاف پیشگیرف از

شناختي

شندان ،حواشث و پیشگیرف از
صدمه،
خانواشه(

راهنمايي مراقبتي

ارتقا آن را شرح شهد.

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني-بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئیز

امتحان پايان ترم
شناختي

شرح شهد.
 .5تطابق كوشك با درآيند رشد و تكامل طبیعي و راههاف

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

ويدئو پروژكتور

آنها را لیست نمايد.
 .4آموزشهاف الزم جهت مراقبت از كوشك خرشسال را

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با مشكالت بهداشتي دوران نوپايي و خردسالي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2 :ساعت

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 مشكالت بهداشتي شوراننوپايي و خرشسالي :اختالالت
عفوني (مخملک ،آبله مرغان،
مننژيت ،انسفالیت ،سرخجه،
رزئوال ،اوريون(

 .1مشكالت بهداشتي شوران نوپايي و خرشسالي را لیست

شناختي

نمايد.
 .2علل مشكالت بهداشتي شوران نوپايي و خرشسالي را

شناختي

توضیح شهد.
 .3عالئم بیماريهاف عفوني را توضیح و با هم مقايسه نمايد.

شناختي

 .4اقدامات شرماني و پرستارف جهت مراقبت و پیشگیرف از

شناختي

بیماريهاف عفوني را توضیح شهد.
 .5آموزشهاف الزم جهت مراقبت از كوشك مبتال به
بیماريهاف عفوني را شرح شهد.

شناختي

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنراني

ويدئو پروژكتور

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

 .1تكامل بیولو ژيک شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران مدرسه آشنا گردد.
رئوس مطالب

 رشد و تكامل شوران مدرسه(تكامل بیولو ژيک ،اجتماعي،
رواني،

اخالقي،

معنوف،

شناختي ،جنسي ،تصور از
جسم خويش و بازف)
تطابق كوشك با درآيند رشدو تكامل طبیعي

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .2تكامل اجتماعي شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 .3تكامل ،رواني شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

 .4تكامل ،شناختي شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .5تكامل ،جنسي شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

 .6تكامل،اخالقي شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

 .7تكامل معنوف شوران مدرسه را توضیح شهد

شناختي

 .8تكامل تصور از جسم را شرشوران مدرسه توضیح

شناختي

شهد.
 .9خصوصیات بازف شر شروران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

 .10مراقبت از كوشك مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

 .11مراقبتهاف تغذيه كوشك مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

 .12حواشث شر شوران مدرسه و راههاف پیشگیرف از آنها

شناختي

را لیست نمايد.
 .13آموزشهاف الزم جهت مراقبت از كوشك شر سن

شناختي

كوئیز

امتحان پايان ترم

مدرسه را شرح شهد.
 .14تطابق كوشك با درآيند رشد و تكامل طبیعي و
راههاف ارتقا آن را شرح شهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه14 :

هدف کلي :دانشجو با مشكالت دوران مدرسه آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .1مشكالت شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

(شب اشرارف و بي اختیارف

 .2علل ايجاش مشكالت شوران مدرسه را شرح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

مددوع ،اختالالت ردتارف (

 .3عالئم مشكالت شوران مدرسه را توضیح شهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .4روشهاف شرماني و مراقبتي مشكالت شوران مدرسه

شناختي

-مشكالت

بیش

شوران

دعالي،

مدرسه

اختالالت

ياشگیرف ،ترس از مدرسه(

را توضیح شهد.

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با رشد و تكامل دوران نوجواني آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

 .1تكامل بیولو ژيک شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژكتور

 .2تكامل اجتماعي شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

 .3تكامل رواني شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .4تكامل شناختي شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

 .5تكامل جنسي شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

 .6تكامل اخالقي شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

 .7تكامل معنوف شوران نوجواني را توضیح شهد.

شناختي

 .8تكامل تصور از جسم را شرشوران نوجواني توضیح شهد.

شناختي

 .9نگرانیهاف بهداشتي نوجوان را توضیح شهد.

شناختي

 .10عوامل مؤثر بر ارتقا سالمت نوجوان را توضیح شهد.

شناختي

 .11راههاف پیشگیرف و مراقبتهاف الزم از مشكالت

شناختي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 رشد و تكامل شوراننوجواني (تكامل بیولو
ژيک ،اجتماعي ،رواني،
جنسي،

شناختي،

اخالقي ،معنوف ،تصور از
جسم خويش )
 عوامل مؤثر بر ارتقانوجوان،

سالمت

بهداشتي

نگرانیهاف

نوجوان ( سازگارف با
خانواشه

و

سازگارف

رواني اجتماعي ،صدمات،

بهداشتي نوجوان را توضیح شهد.

كوئیز

امتحان پايان ترم

عاشات غذايي ،تناسب
اعتیاش،

جسمي،

خوشكشي و ادسرشگي،
آزار جسمي ،جنسي و
عاطفي،

مشكالت

ياشگیرف ،آكنه)

 .12تطابق نوجوان با درآيند رشد و تكامل طبیعي و راههاف
ارتقا آن را شرح شهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري کودک سالم
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 16

هدف کلي :دانشجو با بستري شدن در بیمارستان آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 بسترف شدن شر بیمارستان،نقش پرستار شر حمايت از
كوشك و خانواشه ( ارتباط
شرماني ،حمايت از خانواشه و
توسعه سالمت ،پیشگیرف از
بیماريها و آموزش بهداشت(

بسترف شدن شر بیمارستان شر مراحل مختلف رشد

شناختي

.1

 .2عالئم بسترف شدن شر بیمارستان شر مراحل مختلف

شناختي

 .3مراقبتهاف پرستارف از بیمار بسترف شر بیمارستان

شناختي

 .4مراقبتهاف پرستارف از والدين بیمار بسترف شر

شناختي

و تكامل شرح شهد.
رشد و تكامل شرح شهد.
شر مراحل مختلف رشد و تكامل را شرح شهد.
بیمارستان شر مراحل مختلف رشد و تكامل را شرح

بیمارستان را شرح شهد

-بحث گروهي

وايت برش و ماژيک

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت
امتحان پايان ترم

شهد.
 .5آموزشهاف الزم به والدين بیمار بسترف شر

-سخنراني

ويدئو پروژكتور

كوئیز

شناختي

