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 طرح درض
 

 رٍحی دکتراهیرحعیي جؼفری تذٍیي طرح درض  تَظط :

 بیواریْای ؼایغ پَظت در کَدکاى ػٌَاى درض:

  داًؽجَیاى پسؼکی هقطغ درض:

 ظاػت  5/1 هذت زهاى ارائِ هطلب :

 پَظت بالغیيدٍرُ یک هاُ پیػ ًیاز : 

ی از ؼایؼتریي ػلل هراجؼِ کَدکاى بیواریْای پَظت ٍ تظاّرات پَظتی ظایر بیواریْا ٍ آلرشیْا یک هقذهِ :

بِ درهاًگاّْای جٌرال اطفال هی باؼذ. تَاًایی در تَصیف ضایؼات پَظتی در اطفال ٍ آؼٌایی با بیواریْای ؼایغ 

 پَظت در کَدکاى، ظبب کوک زیاد بِ ادارُ ایي بیواراى در کلیٌیکْای جٌرال هی گردد.  

 

 ریْای ؼایغ پَظت در درهاًگاّْای اطفالتظاّرات بالیٌی ٍ درهاى بیواآهَزؼ ّذف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظار هی رٍد در پایاى ایي کالض داًؽجَ قادر باؼذ : 

  ًؽاًِ ؼٌاظی بیواریْای پَظت در اطفال را بذاًذ -1

 تظاّرات ٍ درهاى درهاتیت ظبَرئیک در اطفال را بذاًذ -2

  هاًی آى را بذاًذپذیکَلَزیط در اطفال ٍ رٍؼْای در -3

 درهاتَفیتَزّا در اطفال ٍ رٍؼْای درهاًی آى را بذاًذ -4

 هحل پَؼک ٍ رٍؼْای درهاًی آى را بذاًذدرهاتیت  -5

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتارّای ٍیصُ ػیٌی 
 

SO1 
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SOB1 :تؼریف اًَاع ضایؼات پَظتی را رکر ًوایذ  

      

SO2 
SOB1: ر اطفال را رکر کٌذتؼریف درهاتیت ظبَرئیک د 

SOB2 :ػالئن درهاتیت ظبَرئیک را در گرٍّای ظٌی هختلف ًام ببرد 

SOB3 : درهاتیت ظبَرئیک را در ظٌیي هختلف ؼرح دّذًحَُ برخَرد با بیوار دچار 

 
 

SO3  
SOB1: تؼریف پذیکَلَزیط در اطفال را رکر کٌذ 

SOB2 :ػالئن پذیکَلَزیط را ًام ببرد 

SOB3 :ا بیوار دچار پذیکَلَزیط را در ظٌیي هختلف ؼرح دّذًحَُ برخَرد ب  

 

SO4 
SOB1: تؼریف درهاتَفیتَزّا در اطفال را رکر کٌذ 

SOB2 :ػالئن درهاتَفیتَزّا را ًام ببرد 

SOB3 :ًحَُ برخَرد با بیوار دچار درهاتَفیتَزّا را ؼرح دّذ  

 

SO5 
SOB1: تؼریف درهاتیت هحل پَؼک را رکر کٌذ 

SOB2 :ػالئن درهاتیت هحل پَؼک را ًام ببرد 

SOB3 :ًحَُ برخَرد با بیوار دچار درهاتیت هحل پَؼک را ؼرح دّذ 

 

 خط هػ آهَزغ:
 ًَع آهَزغ داًؽجَ هحَر بَدُ ٍ در آى داًؽجَ بطَر فؼال ؼرکت دارد 

 

 زهاى بٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20                  ًؽاًِ ؼٌاظی

 دقیقِ 15 َرئیک                                          درهاتیت ظب
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 دقیقِ 15                   پذیکَلَزیط

 دقیقِ  15           درهاتَفیتَزّا                           

 دقیقِ 15   درهاتیت هحل پَؼک

 دقیقِ 00                         جوغ کل 

 
 

 راٌّوای هطالؼات داًؽجَ :
 .هطالؼِ ًوایذ را  ریْای پَظت در بالغیيبیوا

 

 راٌّوای اظتاد: 
 برای تَفیق در آهَزغ رػایت ًکات زیر تَصیِ هی گردد: 

 داًؽجَیاى را درقالب پرظػ ٍ پاظخ در بحث ؼرکت دّذ  -1

 درپایاى کالض درض را جوغ بٌذی ًوایذ -2

 هی باؼذ اطالع دّذ  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ بصَرت چْارحَابی  -3

 

 ٍغ آهَزغ :  ر
 خَاّذ بَد Large Groupپرظػ ٍپاظخ ، بحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍظایر هَرد ًیاز : 
 Power Pointکاهپیَتر ، پردُ اکراى ، 

 

 ارزؼیابی : 
 در پایاى دٍرُ بصَرت  

  (MCQ)ظَال چْار جَابی  -1

  OSCEدر قالب  -2

 

 هٌابغ :
Essential Nelson  ٍNelson Textbook of Pediatrics    


