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 :)با انشجو درس د ینارائه خدمات به آنها در ا یتمادران  و کودکان و اهم یریپذ یببا توجه به آس مقدمه)شرح درس

مادران و کودکان آشنا شده و روند رشد و تکامل کودکان، عوامل موثر بر آن و  یفیو ک یکم یمراقبتها یو چگونگ یاتکل

دهنده  یهارا یسازمان ها ، دکان و مادرانکو یررشد و تکامل و مرگ و م ی،از اختالل در سالمت یشگیریپ یراه ها

 د شد.نخدمات بهداشت مادروكودك اشنا خواه  یابیزشار و ریزي امهبرن یچگونگ ،خدمات بهداشتی
 

 :ودکانآشنایی دانشجویان با راهکارهای ارتقائ سالمت مادران و ک هدف کلی 

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م 
 

 (MCH) ( و بهداشت مادر و کودکPHC) مراقبتهای بهداشتی اولیه .1

 از ازدواجبهداشت ازدواج و مشاوره قبل  .2

 مشاوره قبل از بارداری و مراقبتهای دوران بارداری .3

 بارداریهای پرخطرو آسیب پذیر .4

 مشکالت شایع دوران بارداری و بهداشت دوران بارداری .5

 (TORCHواکسیناسیون دوران بارداری وعفونتهای دوران بارداری )سندرم  .6

 تغذیه دوران بارداری و شیردهی .7

 بارداریوزن گیری دوران  .8

 مراقبتهای حین زایمان و پس از زایمان .9

 از آن مادران، عوامل موثر و راههای پیشگیری و میر مرگ .11

 و مرگ و میر نوزادی. نوزاد طبیعی و نوزاد آسیب پذیر11

 واری و کودکی. رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن در دوران جنینی ، شیرخ12

 یمن سازی. واکسیناسیون و برنامه گسترش ا13

 یخدمات بهداشت یابیوارزش یزیبرنامه ر .14

 

 ستراتژی آموزشی)روشهای تدریس(:ا 
          بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس* □          سخنرانی □*

                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□  
Morning Report □                        □ غيره 

 

 نبهداشت مادران و کودکا  نام درس:

                                                                     ندارد. دروس پیش نیاز:     83شماره درس: ئوری . دو واحدت تعداد و نوع واحد:

کارشناستتی  رشتتته و مقطتتص تیصتتیلی: 

 بهداشت عمومی 

 عمومی بهداشت  گروه آموزشی: بهداشت  دانشکده:

 88-83سال تیصیلی: 88-83نیم سال دوم  ترم تیصیلی: دکتر وحیده مقدم حسینی  نام مدرس:

-4دوشنبه.  روز و ساعت برگزاری کالس : 16تعداد جلسات:
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 اریخ امتیانت  



  

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

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

 وایت برد-ویدئو پروژکتور: وسایل کمک آموزشی 
                

 :گروهی و پرسش و پاسخ شركت در بحثهای -حضور به موقع در كالس وظایف و تکالیف دانشجو . 

 

 :نیوه ارزشیابی دانشجو 
  □*پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهايی 5:  حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 5: انجام تکاليف كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی 09: امتحان پايان ترم
  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :ان میان ترمنوع امتی

جور  □           صحيح و غلط * □      چند گزينه ای    * □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتیان پایان ترم
   كردنی

 

  :منابص……………………………………………………………… 

 

 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 2یازدهم ، گفتار فصل جلد سوم، کتاب جامع بهداشت عمومی ،

18. 

 1393 یستم،چاپ ب یموری،. انتشارات تیدکتر مهرداد صالح یی،درسنامه جامع ماما 

   وزارت بهداشت،  ماما. -مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران ویژه پزشک  ،مادری ایمنبرنامه کشوری

     1392 ره سالمت مادران، ادرمان و آموزش پزشکی، دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اد

   وزارت  عبداللهى وهمکاران.  زهرا دكتر شیرده. و باردار مادران تغذیه هاي مراقبت جامع راهنماي

 . 1392. چاپ اول، پاییز  بهبود تغذیه جامعه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر

    و  خانواده کودک سالم .وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي .دفتر سالمت یافتهمراقبت ادغام

 1384  .اداره سالمت کودکان، یتجمع

   اداره ی.درمان-راهنماي آموزشي براي کارکنان بهداشتي -ساعت اول تولدشروع تغذیه با شیر مادر در 

 با تغذیه ترویج كشوري كمیته پزشكي آموزش و درمان اشتبهد وزارت بهداشتي كودکان،معاونت سالمت

 .شهیدبهشتي پزشكي علوم دانشگاه بهداشتي معاونت.شیرمادر

 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي. (کشوري یناسیونبرنامه واکس) یمنسازيبرنامه گسترش ا. 

  دکان و مادراندر حوزه سالمت کو، درمان و آموزش پزشکی  دستورالعمل های وزارت بهداشت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


