
  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

کارشناسد                -رشده  و قطعدت تیلد:  :   قاقدا                 تئدور            2تعداد و نوع واحدد:                   4بهداشت نام درس:  

نوزادان، کودکان، باردار  و زا مان، اصول خدقات بهداشه ، روانشناسد ،  دروس پ:ش ن:از:   دانشکده:  پرسهار  و قاقا           

فدرو  اسسدادات قرتیدو                      ندام قددرس:              گروه آقوزشد :  قاقدا                        61تعداد ج سات:                رقان تغذ   د

                                                                                            61/63/55تار خ پا ان ترم:                 03/31/55تار خ شروع ترم:              51-55سال تیل:  :                5ترم تیل:  :  

 :)در ط  ا ن درس دانشجو ان با خدقات بهداشت بارور  در زق:ن  بهداشت ازدواج، باردار  و بعد از   قطدق  )شرح درس

در ارتطا سالقت گروهها  آس:ب پذ ر . ارائ  ا ن خدقات زا مان، ب و  و  ائسگ ، ش:رده  و تنظ:م خانواده آشنا ق:شوند

 . استراهگشا 

 هدف ک  :

 تعار ف بهداشت بارور ، حطوق بارور ، سازقانها  بهداشه  و اهداف آنها   قرور  بر  

( و نطش قاقا در ا ن MCH و  PHCو نطش آنها در سالقت خانواده و جاقع  )س:ا هها  جهان  در MCH و  PHC قرور  بر

 برناق  ها

 و اقور جمع:ه  و شاخص ها  بهداشه  تنظ:م خانواده آشنا   با

 ساسگ    1ش:رقادر، بهداشت نوزاد، رشد و تکاقل نوزاد و کودك تا  آشنا   با

 کاربرد  افه  ها  ع م  در قورد بهداشت قبل از ازدواج، بهداشت ازدواج، باردار  ، بعد از زا مان ،ح:ن زا مانآشنا   با 

 اخهلاص  درس )ب  تعداد سرفل ها و ج سات هدف نوشه  شود(:  اهداف 

 بهوانند:  دوره  انرود پس از پا  از دانشجو ان انهظار ق          

 را شرح دهد. آن داقن  فعاس:ت ها  و ع ت اهم:ت ،بهداشت قادر وکودك، خانوادهبارور ، بهداشت بهداشت 

 دهد. تار خچ  سازقانها  ب:ن اسم    بهداشت را شرح

 اهداف توسع  هزاره و وضع:ت ا ران را شرح دهد.

 نام ببرد و وظا ف هر کدام را شرح دهد. تشک:الت سازقان بهداشت جهان  را

 را شرح دهد.  ون:سفو    WHOخدقات 

PHC MCH- را تعر ف کند.آنها  و اجزا  اسهراتژ  هاو خلوص:ات  و 

 بر رشد و توسع  جواقت را شرح دهد. جمع:ت را تعر ف کند، روند تغ::ر جمع:ت و اثر آن



 را توض:ح دهد. اهداف برناق  ها  تنظ:م خانواده و تنظ:م خانواده از د د اسالمرا قخهلرا شرح دهد و  س:اسهها  جمع:ه 

 .انواع روشها  پ:شگ:ر  از باردار  زنان  و قردان  )قکان:سم اثر، عوارض، اند کاس:ونها و کنهراند کاس:ونها( را شرح دهد 

 شاخص ها  ارزش:اب  برناق  ها  تنظ:م خانواده را توض:ح دهد.

 بهداشت ب و ، باردار  و بعد از زا مان را شرح دهد.

 را شرح دهد. شا ت نوزاد در  کسال اول توسد ب:مار ها

 دهد.ش:ر قادر، توس:د ش:ر، اجزا، قزا ا  تغذ   با ش:رقادر برا  قادر و نوزاد و تکن:ک صی:ح ش:رده  را توض:ح 

 ش:رخواران با ن:ازها  خاص را نام ببرد و نیوه شروع و تداوم تغذ   کمک  و از ش:رگرفهن نوزاد را شرح دهد.

اسهراتژ  ها  ترو ج تغذ   با ش:رقادر در باردار  و بعد از زا مان و نطش ب:مارسهان دوسهار کودك در ا ن زق:ن  را توض:ح 

 دهد.

 از باردار  را شرح دهد. قراقبهها  تغذ   ا  در قالقات پ:ش 

 قراقبت تغذ   ا  از خانم ها  قبهال ب  سوء تغذ   پ:ش از باردار  را شرح دهد.

 نیوه ارز اب  تغذ   خانم ها  باردار وش:رده را شرح دهد.                                                         

 گروهها  غذا   اص   را شرح دهد و انرژ  و قواد قغذ  قورد ن:از در دوران باردار  و ش:رده  را ب:ان کند.               

 نیوه قلرف قکمل ها در دوران باردار  و ش:رده  را شرح دهد.

  ب:ان کند.                ارقع:ارها  وزن گ:ر  ناقناسب در خانم ها  باردار و  وزن گ:ر  در دوران باردار  را ب:ان کند

 چاق و الغر را ب:ان کند.               ،اضاف  وزن باتوص:  ها  تغذ   ا  برا  زنان باردار 

 را ب:ان کند.                )سوزش سردل، تهوع، سردرد،  بوست، ادم( توص:  ها  تغذ   ا  در خلوص برخ  شکا ات شا ت دوران باردار 

 را ب:ان کند.               )د ابت، پره اکالقپس ، آنم ، عفونت باردار ( برخورد با قشکالت و ب:مار ها  دوران باردار  نکات تغذ   ا  در 

 پا ش رشد و رسم قنین  رشد و تفس:ر آن را توض:ح دهد. 

 ض:ح دهد.قشکالت شا ت نوزادان در سال اول توسد را س:ست کرده و اقداقات الزم را در هر قورد توب:مار ها و 

 زقان انجام واکس:ناس:ون نوزاد و کودك و انواع واکسن ها  ضرور  را شرح دهد.

 طرح ها  در حال اجرا  غرباسگر  بعد از توسد و نوزاد  و کودک  را در کشور نام ببرد.
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 توض:ح دهد. در بهداشت ساسمندانب:مار ها  شا ت و نطش طب قکمل را 

 :)اسهراتژ  آقوزش )روشها  تدر س 

 کارگاه آقوزش □    بیث در گروهها  کوچک    □                 گروه بیث*□            کنفرانس □          سخنران  □* 

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               □ غ:ره 

  : د            وا ت برد، قاژ ک، اسال ,…وسا ل کمک آقوزش  

 :شرکت در بیث، آقاده کردن کنفرانس قرتبط با قوضوع درس……… وظا ف و تکاس:ف دانشجو 

 :نیوه ارزش:اب  دانشجو 

  □تکو ن                    *□قراحل ارزش:اب :                     قرح   ا   

 نها   .........................درصد از نمره%5حیور و غ:اب................

 .......درصد از نمره نها    %5فعاس:ت کالس  و انجام تکاس:ف........

 اقهیان ق:ان ترم.....................................درصد از نمره نها  

 ..............درصد از نمره نها  %53اقهیان پا ان ترم.......................

  جور کردن  □            صی:ح و غ ط □چند گز ن  ا              □تشر ی            □  شفاه         □نوع اقهیان ق:ان ترم:    

   جور کردن  □صی:ح و غ ط             □چند گز ن  ا              *تشر ی            *     شفاه      □نوع اقهیان پا ان ترم:   

 قنابت : 
  6010، انهشارات ارجمند، چاپ اول،  0و  6 دکهر حس:ن حاتم  و همکاران، بهداشت عموق ، ج

 6014د انهشارات سماط، و را ش هفدهم  2دکهر حس:ن شجاع  تهران ، ج  ا  پارك . ک :ات خدقات بهداشه  ج د 

 .6011رضا س عان  پرو ن، پارسار  سوسن. بهداشت قادر و کودك، انهشارات سنجش تکم:  ، چاپ دوم. 

 و ش:رده . وزارت بهداشت، درقان و آقوزش پزشک ،  قعاونت سالقت،  دفهر بهبود تغذ   جاقع  ردار راهنما  کشور  تغذ   دوران با

 


