بِ ًام خذا

ػٌَاى درس :بْذاضت دّاى ٍ دًذاى تؼذاد ٍاحذ 1 :

ًام استاد :فائشُ ًَرٍسی ًژاد

رضتِ تحصیلی  :بْذاضت

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ با ساختواى دّاى ٍ دًذاى ّا ٍ ٍظایف آًْا ٍ ٍیژگی ّای دًذاًْای دائوی ٍ ضیزی ٍ تفاٍت آى
ّاآضٌا ضَد.
ضوارُ جلسِ 1:

هذت سهاى جلسِ 2:ساػت
رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم

اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:

-قسوتْای هختلف ساختواى ٍ ٍظایف ّش

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

02
 -قسوتْای هختلف ساختواى تاج ٍ سیطِ

پاسخ

تثشد.

02
 الیِّا ٍ سطَح هختلف دًذاًی ،هیٌا ،ػاجٍ پالپ
02

 -دٍسُّای دًذاًی ٍ صهاى سٍیص دًذاًْای

-دٍسُّای دًذاًی ٍ صهاى سٍیص دًذاًْای

ضیشی ٍ دائوی سا تیاى مٌذ.

ضیشی ٍ دائوی

 -تفاٍت دًذاًْای ضیشی ٍ دائوی سا ضشح

 -تفاٍت دًذاًْای ضیشی ٍ دائوی

دّذ.

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

داًطجَیاى دس
ّش جلسِ
-اهتحاى پایاى

قسوت سا تَضیح دّذ.
 -الیِّا ٍ سطَح هختلف دًذاًی سا ًام

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 -فؼالیت

02

تشم

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ اّویت دًذاًْای ضیزی ٍ ًحَُ هزاقبت اس آًْا ضزح دّذ
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ2:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

داًطجَ قبل اس ضزٍع

خالصِ هحتَی درٍس

کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
اّویت دًذاًْای ضیشی ٍ دًذاى  ۶سالگیساتیاى مٌذ.

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

-دًذاًْای ضیشی تِ ػٌَاى ساٌّوای سٍیص

02

صحیح دًذاًْای دائوی

پاسخ

 ًنات هْن دس ًگْذاسی اص دًذاى ّایضیشی سا ضشح دّذ.

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

داًطجَیاى دس
ّش جلسِ
-اهتحاى پایاى

ٍ -ظایف دًذاًْای ضیشی سالن
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ٍ-ظایف دًذاًْای ضیشی سالن سا تیاىمٌذ.

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 -فؼالیت

 ًگْذاسی اص دًذاى ّای ضیشیفلَسایذتشاپی  ،فیطَس سیالًت ،استفادُ اص
هسَاك اًگطتی ً ،حَُ دادى قطشُ آّي
جْت پیطگیشی اص آسیة تِ دًذاًْا

02

تشم

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ اّویت دًذاًپشضکی پیطگیزی ٍ بزًاهِ کطَری بْذاضت دّاى ٍ دًذاى بیاى کٌذ.
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ3:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

داًطجَ قبل اس ضزٍع

خالصِ هحتَی درٍس

کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
ّذف اص تْذاضت دّاى ٍ دًذاى سا تَضیحدّذ.
–دًذاًپضضنی پیطگیشی سا تؼشیف ًوایذ.
 صهاى آغاص دًذاًپضضنی پیطگیشی ساتَضیح دّذ.
اّویت دًذاًپضضنی پیطگیشی دس اطفال ساًام تثشد.
اّذف تشًاهِ ّای تْذاضت دّاى ٍ دًذاىسا رمش ًوایذ.
دالیل ادغام تْذاضت دّاى ٍ دًذاى دسPHCسا تیاى مٌذ.

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

پاسخ

 سخٌشاًیّ -ذف اص تْذاضت دّاى ٍ دًذاى

02

 -تؼشیف دًذاًپضضنی پیطگیشی

02

-تاسیخچِ دًذاًپضضنی پیطگیشی

05

-اّویت دًذاًپضضنی پیطگیشی دس اطفال

05

 -اّذف تشًاهِ ّای تْذاضت دّاى ٍ دًذاى

02

- -دالیل ادغام تْذاضت دّاى ٍ دًذاى دس

02

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

 فؼالیتداًطجَیاى دس
ّش جلسِ
اهتحاى پایاىتشم

-گشٍّْای ّذف دس طشح ادغام تْذاضت

PHC
-گشٍّْای ّذف دس طشح ادغام تْذاضت

دّاى ٍدًذاى دس  PHCسا ًام تشد.

دّاى ٍدًذاى دسPHC

02

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ اّویت بْذاضت دّاى ٍ دًذاى در پیطگیزی اس بیواریْا را بیاى کٌذ ٍ اّویت رػایت بْذاضت در کلیٌیک ّای دًذاًپشضکی را ضزح دّذ .
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ4:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

پشسص

صهاى

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
-اّویت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى دس

ٍ

 5دقیقِ

پیطگیشی اص تیواسیْا سا تیاى مٌذ.

پاسخ

 -اّویت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى دس پیطگیشی
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اص تیواسیْا

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

 فؼالیتداًطجَیاى دس
ّش جلسِ
اهتحاى پایاىتشم

 اّویت سػایت تْذاضت دس ملیٌیل ّایدًذاًپضضنی سا ضشح دّذ.

 سػایت تْذاضت دس ملیٌیل ّایدًذاًپضضنی دس پیطگیشی اص تیواسیْا

۶2

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ ًقص تغذیِ در بْذاضت دّاى ٍ دًذاى را بیاى کٌذ.
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ5:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
اّویت تغزیِ دس سالهت دّاى ٍدًذاى ساضشح دّذ.
ًقص تغزیِ دس پیطگیشی اص پَسیذگیدًذاى سا تَضیح دّذ.
ً-قص فلَسایذ دس سالهت دًذاًْا سا تیاى

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

 -اّویت تغزیِ دس سالهت دّاى ٍدًذاى

02

پاسخ

هیضاى هٌاسة فلَسایذ دس آب آضاهیذًی دسآب ٍ ّای هختلف سا تیاى مٌذ
فلَئَسصیس سا تؼشیف ٍ ػلل ایجاد آى ساضشح دّذ

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

ّش جلسِ
اهتحاى پایاىتشم

ً-قص تغزیِ دس پیطگیشی اص پَسیذگی

02

دًذاى
ً-قص فلَسایذ دس سالهت دًذاًْا

02

مٌذ
-هَاد غزایی حاٍی فلَسایذ سا ًام تثشد

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 فؼالیتداًطجَیاى دس

هَاد غزایی حاٍی فلَسایذفلَسایذ دس آب آضاهیذًی دس آب ٍ ّای

02
02

هختلف
فلَئَسصیس (هسوَهیت هضهي تا فلَسایذ)

02

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ ػلل تطکیل پالک دًذاًی ٍ ًقص ػَاهل هیکزٍبی دّاى در تطکیل پالک دًذاًی ضزح دّذ.
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ6:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
پَسیذگی دًذاى سا تؼشیف ًوایذ .ػَاهل ایجاد مٌٌذُ پَسیذگی دًذاى ساضشح دّذ.
پالك دًذاًی سا تؼشیف ًٍقص پالك دس ایجاد پَسیذگی دًذاى سا
ضشح دّذ.
-ػلل تطنیل پالك سا تَضیح دّذ.

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

پَسیذگی دًذاى تیواسی تامتشیایی ًسَج
ملسیفیِ

پاسخ

پَسیذگی سا رمش ًوایذ.
 -هشاحل ایجاد پَسیذگی سا تیاى مٌذ

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

ّش جلسِ
-اهتحاى پایاى

-ػَاهل ایجاد مٌٌذُ پَسیذگی تِ سِ دستِ

02

هیضتاى -ػَاهل هحیطی -هینشٍاسگاًیسنّا
 -الیِ ًشهی هتطنل اص تامتشیّا ٍ

02

تاقیواًذُ ّای هَاد
ػلل تطنیل پالك-ػالئن پَسیذگی دًذاى ٍ هحل ّای ضایغ

-ػالئن پَسیذگی دًذاى ٍ هحل ّای ضایغ

02

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 فؼالیتداًطجَیاى دس

پَسیذگی
 -هشاحل ایجاد پَسیذگی

02

02

02

تشم

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ هسَاک ٍ اًَاع آى ٍ رٍش صحیح هسَاک سدى ٍ هَارد استؼوال دّاى ضَیِ ٍ خویزدًذاًْای هختلف را بیاى کٌذ ٍ تاثیز هؼایٌات هٌظن دًذاًپشضکی در گزٍّْا هختلف بَیژُ در
کَدکاى ٍ هادراى باردار ٍ ضیزدُ ضزح دّذ.
هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ7:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
ّذف اص هسَاك صدى سا تیاى ًوایذ.اًَاع هسَاك ٍ ًحَُ اًتخاب یل هسَاكخَب ٍ استاًذاسد سا تیاى ًوایذ.

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

پاسخ

 ّذف اصلی اص هسَاك صدى ،پاك مشدىملیِ ی هَاد غزایی ّوشاُ تا هَاد سسَتی

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

02

خَب ٍ استاًذاسد

تشم

02

سٍش صحیح هسَاك صدى سا ضشح دّذ.سٍش صحیح هسَاك صدى-اًَاع خویشدًذاى ٍ ماستشد ٍ هضایا ٍ

-اًَاع خویشدًذاى ٍ ماستشد ٍ هضایا ٍ

هؼایة آى سا ضشح دّذ.

هؼایة آى

-هَاسد استؼوال دّاى ضَیِ ٍ ًحَُ

 -دّاى ضَیِ ٍ ًحَُ استفادُ اص آى

استفادُ اص آى سا تَضیح دّذ.
تاثیش هؼایٌات هٌظن دًذاًپضضنی دس
-تاثیش هؼایٌات هٌظن دًذاًپضضنی دس

گشٍّْا هختلف تَیظُ دس مَدماى ٍ هادساى

گشٍّْا هختلف تَیظُ دس مَدماى ٍ هادساى

تاسداس ٍ ضیشدُ

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

ّش جلسِ
-اهتحاى پایاى

هختلف ٍ هینشٍاسگاًیسن
-اًَاع هسَاك ٍ ًحَُ اًتخاب یل هسَاك

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 فؼالیتداًطجَیاى دس

02
02

02
02

تاسداس ٍ ضیشدُ ضشح دّذ .

ّذف کلی درس  :داًطجَ بتَاًذ چگًَگی استفادُ اس ًخ دًذاى ٍ تاثیز آى بز بْذاضت دّاى ٍ دًذاى ٍ تاثیز جزم گیزی بز بْذاضت دًذاًْا را ضزح دّذ .

هذت سهاى جلسِ 2:ساػت

ضوارُ جلسِ8:

رفتار ٍرٍدی
(آهادگی السم
اّذاف ٍیژُ در پایاى کالس

خالصِ هحتَی درٍس

داًطجَ قبل اس ضزٍع
کالس_ارسضیابی

سهاى
(دقیقِ)

رٍش تذریس

ٍسایل کوک
آهَسضی

ارسضیابی درحیي تذریس

فؼالیتْای فزاگیزاى

ارسضیابی
تکویلی

آغاسیي)

داًطجَ تایذ تتَاًذ:
-اّویت استفادُ اص ًخ دًذاى سا تیاى مٌذ.

پشسص

صهاى

ٍ

 5دقیقِ

پاسخ
ً-حَُ استفادُ اص ًخ دًذاى سا تیاى مٌذ.

-اّویت استفادُ اص ًخ دًذاى

ً-حَُ استفادُ اص ًخ دًذاى

02
05

پَسیذگی

پَسیذگی تیاى ًوایذ.
جشم سا تؼشیف ًوایذ ٍ چگًَگی تطنیلجشم دًذاًی سا ضشح دّذ.
ػَاهل هشتثط تا ایجاد جشم دًذاًی ساتیاى مٌذ.
-هَاسد تجَیض  ،هضایا ٍ هؼایة جشم گیشی

-تؼشیف جشم ٍ چگًَگی تطنیل جشم دًذاى

ػَاهل هشتثط تا ایجاد جشم دًذاًی-هَاسد تجَیض  ،هضایا ٍ هؼایة جشم گیشی

02

05
02

سا تیاى مٌذ.
ً-حَُ ػولنشد دستگاُ جشم گیشی سا

ً-حَُ ػولنشد دستگاُ جشم گیشی

02

تَضیح دّذ.
ًنات آهَصضی هْن تؼذ اص جشم گیشی ساضشح دّذ.

ٍ پاسخ

 5دقیقِ

گشٍّی

داًطجَیاى دس
ّش جلسِ
اهتحاى پایاىتشم

تاثیش استفادُ اص ًخ دًذاى تش ماّص-تاثیش استفادُ اص ًخ دًذاى تش ماّص

02

 -سخٌشاًی

 -دیتا پشٍطمتَس

پشسص

صهاى

 -ضشمت دس تحث

 -فؼالیت

ً-نات آهَصضی هْن تؼذ اص جشم گیشی

هٌبغ اصلی :کتاب جاهغ بْذاضت ػوَهی  /حسیي حاتوی ٍ ّوکاراى ،جلذ اٍل 1387 ،
 -هٌابغ ٍ سایتْای کوک کٌٌذُ  :جشٍُ بْذاضت دّاى دًذاى ٍسارت بْذاضت  ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی

02

