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مقدمه:

سالهتی یعٌی داضتي یک ٍضعیت خَب ٍ هٌاسة جسوی ،رٌّی ٍ اجتواعی دس فشد .یکی اصهْوتشیي گشٍّْای هَسد تَجِ جْت حفظ ٍ
استقا سالهت ،کَدکاى هی تاضٌذ کِ تیص اص ًیوی اص جوعیت جَاهع سا تطکیل هی دٌّذ .دس عشح هشدم سالن  0212دٍ ّذف عوذُ ضاهل
افضایص کیفیت ٍ عَل هذت صًذگی سالن ٍ استقا سالهت تشای ّوِ هغشح ضذُ است ٍدس ایي ساتغِ پشستاساى کَدکاى تایذ سعی ًوایٌذ کِ تا
آگاّی اص ًیاصّای سالهتی افشاد جاهعِ ٍ کَدکاى ٍ دادى آهَصش تِ خاًَادُ دس تحقق ایي اّذاف گام تشداسًذ.
هدف کلی:
آهادُ ساصی داًطجَ تشای کسة تجشتیات ٍیژُ تا کَدکاى سالن دس هْذ کَدک دس چاسچَب هشاقثت خاًَادُ هحَس جْت استقای سالهت
کَدک ٍ خاًَادُ
هدف نهایی:
داًطجَیاى قادس تِ تشسسی سضذ ٍتکاهل کَدک دس سٌیي هختلف  ،اسائِ هشاقثت پشستاسی تشاساس فشآیٌذ پشستاسی ٍ پی گیشی هطکالت
آًْا دسٍضعیت سالهت ٍ آهَصش تِ خاًَادُ تاضٌذ
اهداف رفتاری در مهد کودک:
-1

تا کَدک هتٌاسة تا سي اٍ ٍ تا خا ًَادُ ٍی استثاط صحیح تشقشاس کٌذ.

 -0هشاحل هختلف سضذ ٍ تکاهل ٍ تاصی ّای هشتَط تِ ّش هشحلِ اص سضذ ٍ تکاهل سا تذاًذ ٍ تشسسی کٌذ 3.
ً - -3یاصّای کَدک سا تشاساس سضذ ٍ تکاهل تطٌاسذٍ تاهیي کٌذ ٍ دس هَسد سفع آًْا تِ ٍالذیي ٍ کَدک ٍ هشتی آهَصش دّذ.
 -4قادس تِ ضٌاسایی کَدکاى  under weight ٍ over weightتَدُ آًْا سا غشتالگشی ًوَدُ ٍ تتَاًذ ًیاصّای تغزیِ ای آًاى سا
تِ کَدک ٍ خاًَادُ تِ صَست کتثی یا ضفاّی آهَصش دّذ.
-5

ًیاص ّای تْذاضتی کَدک سا تشسسی کٌذ ٍ تِ ٍالذیي آهَصش دّذ.

-6

اصَل پیطگیشی اص حَادث دس سٌیي هختلف سا تطٌاسذ ٍ ًکات الصم سا تِ کَدک ٍ خاًَادُ ٍ هشتی تِ صَست کتثی یا ضفاّی
آهَصش دّذ.

 -7خغشات تالقَُ هَجَد دس هحیظ کَدک سا تطخیص دادُ ٍ اقذاهات الصم جْت پیطگیشی اص حَادث سا اًجام دّذ .
 -8گضاسش کاس هْذ کَدک سا دس حضَس داًطجَیاى ٍ هشتی هشتَعِ اسائِ دّذ.
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ارزشیببی کبرآهَزی هْد کَدک

ردیف عناوین

-1

حجبة ،شئًوبت اسالمی ي اخالق حرفٍ ای را رعبیت می ومبیذي ثٍ مًقع
ي ثب لجبس مخظًص ي مىبست در محل کبرآمًزی حبضر می گردد
ثب کًدك متىبست ثب سه ي ثب خب وًادٌ يی ارتجبط طحيح ثرقرار می کىذ

-3

مراحل مختلف رشذ ي تكبمل ي ثبزی َبی مرثًط ثٍ َر مرحلٍ از رشذ ي
تكبمل را می داوذ ي ثررسی می کىذ
ويبزَبی کًدك را ثراسبس رشذ ي تكبمل می شىبسذي تبميه می کىذ ي در
مًرد رفع آوُب ثٍ يالذیه ي کًدك ي مرثی آمًزش می دَذ
ويبز َبی ثُذاشتی کًدك را ثررسی می کىذ ي ثٍ يالذیه آمًزش می دَذ
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-4
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خغرات ثبلقًٌ مًجًد در محيظ کًدك را تشخيض دادٌ ي اقذامبت الزم
-6
جُت پيشگيری را اوجبم می دَذ
 -7اطًل پيشگيری از حًادث در سىيه مختلف را می شىبسذ ي وكبت الزم را
ثٍ کًدك ي خبوًادٌ ي مرثی ثٍ طًرت کتجی یب شفبَی آمًزش می دَذ
 -8گسارش کبر مُذ کًدك را در حضًر داوشجًیبن ي مرثی مرثًعٍ ارائٍ می  13نمره
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