باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
ًام درس :تیواری ّای شایغ ًَساداى ٍ

کذ درس91:

کَدکاى ٍ طزق پیشگیزی اس آى در ایزاى

گزایش تْذاشت خاًَادُ

هقطغ:کارداًی

سهاى ارائِ درس:

تؼذاد ٍاحذٍ2:احذ ًظزی
سهاى اهتحاى:

پیش ًیاسً:ذارد
هذرس :خاًن دکتز ػلَی
هدف کلی:
آگاّی اس تیواری ّای شایغ کَدکاى ٍ ًَساداى ،تَاًایی تشخیض ػالین غیز طثیؼی در یک کَدک ،تَاًایی تشخیض ضزٍرت
ّای ارجاع کَدکاى تیوار تِ هزاکش تاالتز ،تَاًایی ارائِ تَطیِ ّای تْذاشتی تِ خاًَادُ کَدک تیوار ٍ تَاًایی شزکت در ارائِ
خذهات تِ کَدکاى تیوار.
اهداف ویژه عینی:
داًشجَ پس اس پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:
ًشاًِ شٌاسی ٍ ػالین شایغ در تیواری ّای اطفال را تشخیض دّذ.
هشخظات ًَساد سالن ،حاهلگی ّای پزخطزً ،ارس ٍ تاخیز شذ داخل رحوی را تشٌاسذ.
تا تیواری ّای ًَسادا ىً ،اٌّجاری ّای هادرس ادی ،طذهات سایواًی ،هشکالت تٌذًاف ،یزقاى ٍ تیواری ّای ػفًَی آشٌا تاشذ.
در خظَص رشذ ٍ ًوَ ٍ تغذیِ کَدک ،تغذیِ تا شیز هادر ،تغذیِ هظٌَػی ،سایز غذا ّا ٍ تغذیِ در سال اٍل ،دٍم سًذگی ٍ
سالْای تؼذ تذاًذ.
شایؼتزتي ػلل هزگ ٍ اتتالدر ًَساداى را تذاًذ.
تیواری ّای ٍػَاهل تْذیذ کٌٌذُ سالهت ًَساداى( ٍسى تَلذً ،اٌّجاری ّا ،تیواری کزٍهَسٍهی ،تشٌج ًَسادیّ ،یپَتزهی ٍ
ّیپزتزهی ٍ یزقاى ًَسادی را تشٌاسذ.
شایؼتزیي ػلل هزگ ٍ اتتال در شیزخَاراى ،تیواری ّا ٍ ػَاهل تْذیذ کٌٌذُ (ٍقفِ در رشذ ،ػفًَت ّای شایغ در شیزخَاراى ٍ
کَدکاى ًَپا ،سَاًح ٍ حَادث ٍ هسوَهیت ّا ٍ کن خًَی ّا) را تشٌاسذ.
تا هسائل اجتواػی رٍاًی کَدکاى آشٌا تاشذ.
تا هزاقثت ّای کَدکاى ٍ کوک ّای اٍلیِ در هَارد ضزٍری آشٌا تاشذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هشارکت فؼال در کالسشزکت در تحج ٍ پزسش ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحج گزٍّی ٍ پزسش ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ

الگوی تدریس:
پیش ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی  -توزیي
وسایل آموزشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد
نحوه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

مقررات:

تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در طَرت غیثت هَجِ تیش اس سقف تؼییي شذُ هٌجز تِ حذف
درس ٍ غیثت غیز هَجِ هٌجز تِ کسة ًوزُ خَاّذ شذ.
منابع:
 .9کتاب جاهغ تْذاشت ػوَهی ،تالیف اساتیذ داًشگاُ ّای ػلَم پششکی کشَر ،جلذ دٍم ٍ سَم ،هثاحج هزتَطِ ،اًتشارات
ارجوٌذ ،سال 9131

