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تئوری        دروس پیش نیاز:   نددارد                 دانکدهد :        2تعداد و نوع واحد:        مادر و کودکنام درس:  بهداشت 

 بهداشت                      

فدرو  اسادادا    کارشناسی             گرو  آموزشی:  بهداشدت       ندام مددرس:      -رشته و مقطع تحصیلی:   بهداشت 

تاریخ پایدا            22/11/49تاریخ شروع ترم:              49-49م تحصیلی:  دوم            سال تحصیلی:    ترمرتضویت    

                                                  11تعداد جلاا :       11/3/49ترم:  

 :)و شناخت عوامل موثر بر سالمت میباشد. در سالمت محور توسعه یافتگی است و ارتقا سالمت در گر  مقدمه )شرح درس

 میتواند راهگکا باشد.  این راستا شناخت گروههای پرخطر و نیازهای خاص آنا  در دور  های بحرانی زندگی

 :آشنایی با اهمیت و اهداف بهداشت مادر و کودک و مراقبتهای الزم از مادر در انتظار فرزند    هدف کلی 

 اد سرفصلها و جلاا  هدف نوشته شود(: اهداف اختصاصی درس )به تعد 

 بتوانند:  دور  یا رود پس از پا یاز دانکجویا  انتظار م          

 شاخص باروری کلی و شاخصهای مرگ و میر مادرا  و نوزادا  را توضیح دهد.      

 آناتومی و فیزیوسوژی سیاتم ژنیتال را بطور مختصر توضیح دهد.

 یرا  هورمونی ایجاد شد  در دورا  بلو  را نام ببرد.تعریف بلو ، عالئم آ ، تغی

مراحل بلو  در هر دو جنس و اختالال  شایع در مراحل بلو  )بلو  زودرس و علل آ ، تأخیر در بلو  و علل آ ( را نام 

 ببرد. 

 تغییرا  فیزیهی، روانی و اجتماعی در طی بلو  را نام ببرد.

 روانی دورا  قاعدگی را شرح دهد. -ی و تغییرا  روحیقاعدگی و بهداشت جامی، روانی و اجتماع

و تعریف یائاگی، مکهال  روانی ، جامی و اجتماعی مرتبط با یائاگی و بهداشت روانی و اجتماعی در دورا  یائاگی 

 را توضیح دهد.مراقبت های مربوطه 

 را  را توضیح دهد.قاعدگی و بهداشت آ ، مکهال  شایع دورا  قاعدگی و مراقبتهای ضروری در این دو

 مراحل رشد جنین  و جفت را توضیح دهد.

 روشهای تکخیص حاملگی را نام برد.

 تغییرا  فیزیوسوژیک سیاتم ها در بارداری را شرح دهد.

 مراقبت های دورا  بارداری را شرح دهد.
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 مکهال  شایع در بارداری و روش پیکگیری و درما  آنها را شرح دهد.                

 زایما  و مراحل آ  و مراقبتهای ضروری در حین زایما  را شرح دهد. 

 مراقبت های اوسیه از زائو را توضیح دهد.

 مراقبتهای بعد از زایما  از نوزاد و تغذیه با شیرمادر را شرح دهد.

 تغییر  دورا  نفاس و مراقبت های آ  را توضیح دهد. 

 ردانه )مهانیام اثر، عوارض، اندیهاسیونها و کنتراندیهاسیونها( را شرح دهد.انواع روشهای پیکگیری از بارداری زنانه و م

 شاخص های ارزشیابی برنامه های تنظیم خانواد  را توضیح دهد.

 .                 روشهای ارزیابی سالمت جنین در بارداری را نام ببرد و موارد کاربرد هر یک را توضیح دهد

 یس(:استراتژی آموزشی)روشهای تدر 

 کارگا  آموزشی□    بحث در گروههای کوچک    □       یگروه بحث□          کنفرانس □       سخنرانی □* 

  Round □           PBL □           □ Case Report             Morning Report □             □  غیر 

  :وایت برد، ماژیک، اسالید            ,…وسایل کمک آموزشی  

 :شرکت در بحث، آماد  کرد  کنفرانس مرتبط با موضوع درس……… وظایف و تهاسیف دانکجو 

 :نحو  ارزشیابی دانکجو 

  □تهوینی                   *□مراحل ارزشیابی:                     مرحله ای  

 .........................درصد از نمر  نهایی%9حضور و غیاب................

 .......درصد از نمر  نهایی  %11کالسی و انجام تهاسیف........فعاسیت 

 امتحا  میا  ترم.....................................درصد از نمر  نهایی

 ..............درصد از نمر  نهایی%19امتحا  پایا  ترم.......................

  جور کردنی □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □       تکریحی    □شفاهی          □نوع امتحا  میا  ترم:    

    :جور  □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             *تکریحی           *     شفاهی     □نوع امتحا  پایا  ترم

   کردنی

 

 ………………………………………………………منابع: 
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