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نوجوانی مرحله انتقال از دوره کودکی به بزرگسالی است که با تغییرات مهم در رشد و تکامل عقلی، جسمی، اجتماعی و روانی  :درس کلی هدف
تابیماري دردوره نوجوانی شناخت رود که دانشجو بتواند نسبت به نیازها ،اصول ومفاهیم مرتبط با سالمت  مشخص می شود بنابراین انتظار می

  .پیداکند

  اهداف رفتاري

  داشنجو با فرآیند رشد و تکامل جنسی کودك اشنا شود.

  دانشجو نقش هورمون هاي جنسی بر رشد نوجوانی را شرح دهد

  دانشجو رفتارهاي پرخطر جنسی و جسمی را شرح دهد.

  دانشجو بیماري هاي عفونی را شرح دهد

  دانشحو انواع اعتیاد و مشکالت روحی خانوادگی ناشی را شرح دهد.

  دانشجو با مشکالت پوستی دوران کودکی اشنا شود.

  دانشجو با اختالالت تغذیه دوران کودکی اشنا شود

  ت قلبی در دوران کودکی اشنا شود.دانشجو با اختالال

  غدد و دیابت کودکی اشنا شوددانشجو با اختالالت 

  دانشجوبا بیماري هاي خونی دروان کودکی اشنا شود

  دانشجو بیماري هاي عضالنی اسکتی دوران کودکی را شرح دهد
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روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  مدرس  تکالیف  حیطه   ارزیابی

سخنرانی و   رشد و تکامل هویت فردي جنسی اشناشود  1  2/7/98
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

هورمون جنسی و اثرات فیزیولوژي ان راشرح   1  2/7/98
  دهد 

سخنرانی و 
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  عاطفی
  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی

سخنرانی و   ارتباط با خانواده مدیریت استرس راشرح دهد  2  9/7/98
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و   ادارکات نوجوانی و مهارت زندگی رابیاموزد  2  16/7/98
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و   رفتارهاي پرخطرجنسی و جسمی را بیان نماید  3  23/7/98
  بحث

-شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

  عاطفی
  دکتراخوندزاده  بحث گروهیمطالعه 

بیماري هاي عفونی (ایدز،سیفلیس، را شرح   3  23/7/98
  دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و  اعتیاد و  مشکالت روحی روانی راشرح دهد  4  30/7/98
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

حامگی سقط قاعدگی،آمنوره،دیسمنوره شرح   5  30/7/98
 دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

اختالالت تغذیه ، چاقی، بی اشتهایی  راشرح   6  30/7/98
 دهد

سخنرانی و 
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

سخنرانی و  باانواع بیماري هاي پوستی و اگزوما اشناگردد  7  30/7/98
  بحث

  دکتراخوندزاده  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

8/8/97  
  )16-14(چهارشنبه

سخنرانی و  معاینه چشم، دندان،ازمایش خون،.. فراگیرد  8
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید

8/8/97  
  )16-18(چهارشنبه

سخنرانی و  بابیماري هاي مزنی خونی و سرطان اشناشود  9
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

6/9/98  
  )14-16(چهارشنبه

سخنرانی و  بیماري هاي قلبی و فشارخون را شرح دهد  10
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

6/9/98  
  )16-18(چهارشنبه

دانشجوبابیماري هاي اسکلتی نوجوانان   11
 اشناشود

سخنرانی و 
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید

27/9/98  
  )14-16(چهارشنبه

  دانشجو با اختالالت غدد و دیابت کودکان اشنا شود  12
  

سخنرانی و 
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید

27/9/98  
  )16-18(چهارشنبه

دانشجو با اختالالت ژنتیکی دوران کودکی اشنا   13
  گردد

سخنرانی و 
  بحث

  دکتر موسوي  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید

  روش ارزشیابی دانشجو

 )نمره12ارزشیابی پایانی (                                      نمره)2شرکت فعال در بحث گروهی(                                   نمره)4فعالیت بالینی  (
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