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مقذمه
ایي ٍاحذ دسسی حبٍی اصَل هشاقجتی خبًَادُ هحَس ،هفبّین سضذ ٍ تکبهلً ،یبصّب ٍ هطکالت ثْذاضتی کَدکبى دس دٍسُ ّبی سٌی هختلف
است .طی ایي دسس ثش تعبهل ٍ هذاخالت هٌبست پشستبس ثب کَدک ٍ خبًَادُ جْت حفظ ٍ استقبء سالهت ٍ پیطگیشی اص ثشٍص هطکالت ثْذاضتی
تبکیذ هی ضَد .ثِ عالٍُ ایي دسس داًطجَ س ا ثب ًظشیِ ّب ،جٌجِ ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبعی هَحش ثش سالهت کَدک آضٌب کشدُ ضوٌب استفبدُ اص
هْبستْبی تفکش اًتقبدی ٍ حل هسئلِ ثب کبسثشد فشایٌذ دس پشستبسی دس هشاقجت اص کَدک ٍ خبًَادُ ًیض هذ ًظش هی ثبضذ.

هذف کلی
آضٌبیی داًطجَ ثب فشایٌذ سضذ ٍ تکبهل ٍ ًیبصّبی کَدک ٍ خبًَادُ ثِ هٌظَس اًجبم هذاخالت الصم جْت استقبء سالهت کَدک ٍ خبًَادُ دس
چبسچَة هشاقجت خبًَادُ هحَس ثب کبسثشد فشایٌذ پشستبسی هٌطجق ثش جٌجِ ّبی قبًًَی ٍ اخالقی هشاقجت اص کَدک.

اهذاف رفتاری
-

هفبّین سضذ ٍ تکبهل سا تعشیف ًوبیذ.
ٍاطُ ّبیی کِ ثشای هشاحل تکبهلی هَسد استفبدُ هی ضَد سا تعشیف ًوبیذ.
ًکبت هْن دس سضذ ٍ تکبهل سا فْشست ًوبیذ.
عَاهل هَحش دس تکبهل کَدک سا تَضیح دّذ.
تئَسی سضذ ٍ تکبهل فشٍیذ سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
تئَسی سضذ ٍ تکبهل اسیکسَى سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
تئَسی سضذ ٍ تکبهل پیبطُ سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
تئَسی سضذ ٍ تکبهل کلجشگ سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
ثشسسی تکبهل ٍ اثضاس غشثبلگشی سضذ ٍ تکبهل کَدک سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
ثبصی ٍ ًقص آى ثش تکبهل کَدک سا ثب سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ استقب سالهت کَدک ضیشخَاس ٍ خبًَاد
تصَیش اص جسن خَیطتي دس کَدک ضیشخَاس سا ثب رکش هخبل کبسثشدی تَضیح دّذ.
اضطشاة جذایی دس کَدکبى سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ ثشای اعوبل اًضجبط ٍ هحذٍدیت ثشای کَدک سا تَضیح دّذ .
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ سٌذسم کَدک لَس سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ هکیذى اًگطت ٍ استفبدُ اص سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ سٍیص دًذاى سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ تعزیِ سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ خَاة سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ خبًَادُ دس ثبسُ پیطگیشی اص حَادث سا تَضیح دّذ.
هشاقجتْبی پشستبسی ثشای کَدک هجتال ثِ اختالالت تغزیِ ای ًبسسبیی سضذ ٍ کَاضیَس ٍ هبساسوَس سا تَضیح دّذ.
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-

آهَصش ّبی ضشٍسی ثشای ٍالذیي کَدک هجتال ثِ اسکَسٍی سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی ضشٍسی ثشای ٍالذیي کَدک هجتال ثِ ساضی تیسن سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی ضشٍسی ثشای ٍالذیي کَدک دچبس ثِ حسبسیت غزایی سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی ضشٍسی ثشای ٍالذیي کَدک هجتال ثِ ثشفك دّبى ٍ دسهبتیت دیبپش سا تَضیح دّذ.
تصَیش اص جسن خَیطتي سا ثب آٍسدى هخبل ّبی عیٌی تَضیح دّذ.
ساٌّوبیی ّبی ضشٍسی دس هَسد تکبهل گفتبسی ٍ هطکالت گفتبسی ثِ ٍالذیي اسائِ ًوبیذ.
آهَصش ّبی الصم دس ثبسُ ثْذاضت کَدکستبى ٍ تجبسة کَدکستبى ٍ آهبدگی ثشای هشثیبى ثْذاضتی اسائِ ًوبیذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ ٍالذیي دس ثبسُ تشثیت جٌسی کَدک سا تَضیح دّذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ ٍالذیي دس ثبسُ پشخبضگشی ٍ استشس ٍ تشس کَدک سا تَضیح دّذ.
دس ثبسُ چگًَگی تغزیِ ،خَاة ،ثْذاضت دًذاى ،ثِ ٍالذیي آهَصش ّبی ضشٍسی سا اسائِ دّذ علل ایجبد ٍ ساّْبی پیطگیشی اص سَ سفتبس
ثب کَدک دس جبهعِ سا ثحج ًوبیذ.
آهَصش ّبی الصم ثِ ٍالذیي کَدک هجتال ثِ کشهك  /آسکبسیس سا تَضیح دّذ آهَصش ّبی الصم ثِ ٍالذیي دس ثبسُ تشثیت جٌسی
کَدک سا تَضیح دّذ.
دس ثبسُ چگًَگی تغزیِ ،خَاة ،ثْذاضت دًذاى ،ثِ ٍالذیي آهَصش ّبی ضشٍسی سا اسائِ دّذ.
علل ایجبد ضت ادساسی  /ثی اختیبسی هذفَع ،ثیص فعبلی /تشس اص هذسسِ سا ثِ تفکیك لیست ًوبیذ .
آهَصش ّبی ضشٍسی ثشای خبًَادُ داسای کَدک هجتال ثِ ضت ادساسی  /ثی اختیبسی هذفَع ،ثیص فعبلی /تشس اص هذسسِ سا تَضیح
دّئذ.
فشایٌذ ثلَغ دس دختشاى ٍ پسشاى سا ثِ تفکیك تَضیح دّذ ٍ ثِ هْوتشیي ضبخص ّبی ّش کذام اضبسُ ًوبیذ.
آهَصش ّبی الصم دس ثبسُ ثْذاضت دٍساى ثلَغ سا تَضیح دّذ.
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