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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه 

 قالب نگارش طرح درس
 

 بهداشت مادران و کودکان:  عنوان درس

 بهداشت عمومی پیوستهسوم کارشناسی : دانشجويان ترم  مخاطبان

 ندارد: درس پیش نیاز        ری واحد نظ 2 :تعداد و نوع واحد

 88-89اول نیمسال                                     2-4ساعت ها  شنبهسه : زمان ارائه درس

                                                                            :مدرس

                                                                                                                                                                                       کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک، تسالم یگروه آموزش بهداشت و ارتقا دانشیار) یدکتر فاطمه رجعت

 

 : رسد شرح

کلیات و چگونگی مراقبت های کمی و کیفی مادران و کودکان آشننا شنده و رونند رشند و تکامنک کودکنان، عوامنک منوور بنرآن و راه هنای           با  يیآشنا

 پیشگیری از اختالل در سالمتی، رشد و تکامک و مرگ و میرکودکان و مادران.

 

 لی اهداف ک

 آشنايی با کلیاتی در مورد بهداشت مادر و کودک .1

 شنايی با چگونگی مراقبت های مادران و کودکان )کمیت، کیفیت و اجزا مراقبت(آ .2

 آشنايی با رشد و تکامک کودکان و عوامک موور بر آن و توان تشخیص چگونگی و روند رشد و تکامک .3

 آشنايی با عوامک موور و خطرزا در سالمت مادر و کودک و راه های پیشگیری از آن  .4

 مرگ کودکان و مادران و راه های پیشگیری از آن  آشنايی با عوامک موور در .5

 

 

 به تفکیک هر جلسه جلساتاهداف 

 تعریف بهداشت مادر و کودک تاریخچه و اهمیت بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان جلسه اول:

 تعريف بهداشت مادر و کودک را بداند. .1

 تاريخچه بهداشت مادر و کودک را در جهان بداند. .2

 ت مادر و کودک را در ايران بداند.  تاريخچه بهداش .3

 را شرح داده و تاویر آن را برسالمت بداند.نوجوانان و زمان بلوغ بهداشت  .4

 بهداشت ازدواج و مولفه های ازدواج پايدار را مورد ارزيابی قرار دهد. .5

 اهداف توسعه هزاره سوم را معطوف به بهبود سالمت مادران شرح دهد. .6

 از بارداری، و دوران بارداری   ات قبلدوم: مراقبت ها و خدم جلسه

 

 اهداف مراقبت های دوران بارداری را نام ببرد. .1

 بتواند انجام مشاوره های قبک از ازدواج را هدايت نمايد. .2
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 و راه های پیشگیری از آن را بداند. میزان های مرگ و میر مادران .3

 آشنا گردد.با نحوه تشکیک پرونده در اولین مراجعه مادر و فرم های مربوطه  .4

 بتواند تاريخ احتمالی زايمان را محاسبه نمايد. .5

 حاملگی های پر خطر را شناسايی نمايد. .6

 مراقبت ها و خدمات دوران بارداری  :سوم جلسه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 جنین اور گذارند را توصیف نمايد.نحوه رشد و جنین و عواملی که بر رشد  .1

 ان بارداری را توصیف کند.برنامه واکسیناسیون در زم .2

 میزان مصرف مواد غذايی هر گروه در دوران بارداری با توجه به هرم غذايی شرح دهد. .3

 شاخص توده بدنی برای مادران باردار محاسبه نمايد.بر اساس در دوران بارداری را میزان افزايش وزن مادر  .4

 مشکالت شايع مادران در دوران بارداری را بشناسد. .5

 مورد مشکالت شايع دوران بارداری آموزش های الزم را به مادران ارائه نمايد. بتواند در .6

 

 مراقبت های پس از زایمان، عوارض زایمان،  مراقبت مادر پس از زایمان :چهارم جلسه

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 بدهد.برای زايمان و شیردهی را به مادر  برای آمادگی روانی .1

 هنگام زايمان را نام ببرد.هدف از مراقبت های  .2

 انقباض های واقعی را از انقباضات کاذب زايمان تشخیص دهد. .3

 هدف از مراقبت های پس از زايمان را بازگو کند. .4

 عوارض روانی مادر بعد از زايمان را شرح دهد. .5

 مراقبت های روتین نوزاد بعد از زايمان را شرح دهد. .6

 

 مت مادران و برنامه کشوری مادری ایمن  مراقبت های ادغام یافته سال :پنجم جلسه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 در برنامه کشوری مادری ايمن عالئم و نشانه های در مرحله تشخیص بارداری را بداند. .1

 در برنامه کشوری مادری ايمن اقدامات الزم را در موارد خطر انجام دهد. .2

 را ارزيابی کند.  در مراقبت اول بارداری بتواند عالئم فوری خطر  .3

 خطر را ارزيابی نمايد. بارداری بتواند اقدامات الزم در موارددر مراقبت اول  .4

 .ارزيابی نمايدعالئم خطر را هفته اول بارداری  22در مراقبت  .5

 خطر را انجام دهد. بارداری اقدامات الزم در مواردته اول هف 22در مراقبت  .6

 ر را ارزيابی کند.هفته دوم بارداری عالئم خط 22در مراقبت  .7

 خطر را انجام دهد. ته دوم بارداری اقدامات الزم در مواردهف 22در مراقبت  .9

 

 بیمارستان دوستدار مادر، نوزاد طبیعی شاخص ها و ویژگی ها :ششم جلسه

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 .اهداف کلی و اختصاصی نهضت بیمارستان های دوستدار مادر را شرح دهد .1

 بیمارستان دوستدار مادر را بیان نمايد. چارچوبو  اصول  .2

 نمره آپگار نوزاد را محاسبه نمايد. .3

 در مورد مراقبت های الزم از نوزادان پس از تولد تصمیم گیری نمايد. .4
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 نوزاد نارس، در معرض خطر و اقدامات مداخله ای برای آنان :هفتم جلسه

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 ر را شناسايی نمايد.کودکان در معرض خط .1

 نوزادان کم وزن به هنگام تولد را از نوزاد سالم تمییز دهد. .2

 نوزاد نارس را از ساير نوزادان تشخیص دهد. .3

 نوزادانی که نسبت به سن به دنیا آمدن کم وزن هستند را تعريف نمايد.   .4

 علک و عوامک موور بر تولد نوزادان کم وزن را شرح دهد .5

 قیم و غیر مستقیم در کاهش بروز نوزادان کم وزن را توصیف نمايد.  اقدامات مداخله ای مست .6

 نوزادان را از نظر زردی بررسی نمايد. .7

 د.نماي رزيابیاز نظر زردی ا را شیرخواران زير دو ماه .9

 

 زیج حیاتی و میزان های مرگ و میر مادران و کودکان  :هشتم جلسه

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 های مختلف آن را شرح دهد. زيج حیاتی وقسمت .1

 میزان های مرگ و میر مادران و راه های پیشگیری از آن را بداند. .2

 میزان های مرگ و میر کودکان و راه های پیشگیری از آن را نام ببرد. .3

 میزان های مرگ و میر نوزادان را تعريف نمايد. .4

 ايد.بتواند هر يک از میزان های ذکر شده را در جمعیت نمونه محاسبه نم .5

 

   شاخص های آن رشد و تکاملعوامل تعیین کننده   :نهم جلسه

 دانشجو درپایان باید قادر باشد

 تعريف رشد و تکامک را از يکديگر تمايز دهد. .1

 عوامک تعیین کننده رشد و تکامک را تقسیم بندی نمايد. .2

 شاخص های اندازه گیری رشد را نام ببرد. .3

 ببرد. عوامک موور بر میزان وزن کودک را نام .4

 سالگی باز گوکند.  9شاخص های اندازه گیری رشد را برحسب سن کودک تا .5

 سالگی بیان نمايد. 9از بدو تولد تا  (RDA)میزان کالری توصیه شده به ازای کیلوگرم وزن بدن  .6

 زمان رشد دندان ها و عوامک مرتبط با آنرا توضیح دهد. .7

 

 1پایش رشد :دهم جلسه

 اشددانشجو درپایان باید قادر ب

 توزين کودک و رسم منحنی رشد و فواصک آنرا بداند. .1

 اهیمت پايش رشد را بشناسد .2

 کارت پايش رشد و صدک های مرتبط با آن را شرح دهد .3

 نحوه رسم منحنی رشد يک کودک را انجام دهد. .4

 ز رشد طبیعی را تقسیم بندی و هريک راشرح دهد.انحراف ا .5

 آنتروپومتری توضیح دهد. تاخیر رشد و انواع آن را بر اساس شاخص های .6

 

 و تکامل 2پایش رشدجلسه یازدهم: 
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 دانشجو  باید قادر باشد  

 عواملی که سبب ايست يا افت وزنی شیرخوار می شود را بشناسد. .1

 شاخص های سوء تغذيه در کودکان را تقسیم بندی کند.   .2

 تقسیم بندی واترلو در سوء تغذيه کودکان شرح دهد. .3

 را نام ببرد.پارامترهای تکامک  .4

 سالگی توصیف کند. 7از بدو تولد تا انتهای مراحک تکامک کودک را  .5

 نقش تغذيه ای شیرخوار را تا يک سالگی تشريح کند. .6

 

 شیر مادر وخواص  جلسه دوازدهم: ترکیبات

 دانشجو در پایان باید بتواند

 ارزش تغذيه ای شیر مادر را برحسب مواد معدنی آن بیان کند.   .1

 مونولوژيک شیر مادر را بیان کند.جنبه های اي .2

 فاکتورهای ضدالتهاب شیر مادر را شرح دهد. .3

 چگونگی تغذيه نوزاد با شیر مادر را بیان کند. .4

 نقش هورمون ها در تولید وجاری شدن شیر را بیان نمايد.   .5

 

 شیرخواران و نوزادان در جلسه سیزدهم: شیردهی

 دانشجو در پایان باید بتواند

 ن گرفتن نوزاد را به تصوير بکشد.وضعیت درست پستا .1

 نکات مهم در شیردادن را به نوزاد شرح دهد. .2

 اقدامات مهم در موفقیت شیردهی را توضیح دهد. .3

 مزايای شیردهی مربوط به کودک را بیان کند. .4

 مزايای شیردهی مربوط به شیر مادر را بیان نمايد. .5

 را وصف کند.نده و عالئم هشدار ده نشانه های کاذب ناکافی بودن شیر مادر .6

 تغذيه مادر شیرده را به طورخالصه بیان کند.  .7

 تغییر ترکیبات شیر مادر در طول شیردهی و در طول زمان بیان کند. .9

 

 دستور العمل اجرای ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان های دوستدار شیرخوار: دهمچهارجلسه 

 دانشجو در پایان باید بتواند

 دهی در مادر را توصیف و حک و فصک نمايد.مشکالت مربوط به شیر .1

 تغذيه با شیر مادر در شرايط خاص شیرخوار و دچار بیماری را تشريح کند. .2

 تغذيه با شیر مادر در شرايط خاص مادر را توصیف کند. .3

 روش های دوشیدن شیرو ذخیره و نگهداری آن را بیان نمايد. .4

 بی طبقه بندی نمايد.از شیرگرفتن نوزاد و مسائک مربوط به آن را به خو .5

 تغذيه تکمیلی و دوره های آن را  در کودکان بکارگیرد. .6

 

 جلسه پانزدهم: واکسیناسیون کودکان 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد
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 انواع ايمنی را توصیف نمايد. .1

 پاسخ ايمنی را در انسان بیان کند. .2

 زنجیره سرما و تجهیزات آن را بشناسد. .3

 نگهداری هر يک از آن تشخیص دهد.ماهیت واکسن ها و نحوه  .4

 را پیاده نمايد.کشوری طبق آخرين دستورالعمک  ايمن سازیبرنامه  .5

 

 ساله  5ماهه تا  2ارزیابی، طبقه بندی،  و درمان کودک بیمار  جلسه شانزدهم:

 در پایان قادر باشد

 .در مورد مشکک سئواالت الزم رابپرسد .1

 یم گیری نمايد.از نظر نشانه های خطر آن را بررسی و تصم .2

 کنترل کودک از نظر کم وزنی را طبق منحنی رشد انجام دهد. .3

 اقدامات قبک از ارجاع را بتواند طبق چارت انجام دهد .4

 درمان کودکان مبتال به اسهال را بر حسب طبقه بندی موجود بداند. .5

 توصیه های تغذيه ای در هنگام بیماری و سالمت را بشناسد. .6

 

 و آزمون های تشخیصی  غربالگری  جلسه هفدهم:

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 مفهوم غربالگری راتعريف نمايد. .1

 هدف غربالگری را توصیف کند. .2

 غربالگری و آزمون های تشخیصی را از  هم تمايز دهد. .3

 غربالگری را بیان کند.معیارهای  .4

 غربالگری پاپ اسمیر را تشريح و شرايط آنرا برای زنان توصیف کند. .5

 يی پستان و نحوه انجام آن را در زنان تشريح نمايد.خودآزما .6
 

 : منابع

 1384انتشارات گلبان ، ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی، 2214بارداری و زايمان ويلیامز، ويراست بیست و چهارم، سال  .1

 1384بهداشت مادر و کودک، سوسن پارسای، پروانه رضا سلطانی، انتشارات سنجش چاپ هشتم،  .2

 1384دستورالعمک کشوری ايمن سازی چاپ  .3

 آخرين دستورالعمک های کشوری مادران و کودکان .4

 « کالس های وارونهيادگیری مشارکتی، بحث گروهی،  ،تعاملی سخنرانی»: روش تدریس

 

 «، استفاده از شبکه های مجازیويديو پروژکتور، کامپیوتر»: رسانه های کمک آموزشی
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 سنجش و ارزشیابی 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ک، انجام تپرسش و پاسخ   تکالیف کالسی

 محوله و کويز

 شنبه ها 16-14  هر جلسه کالس 9

 شنبه  16-14 29/1/89  تبیکآزمون  آزمون میان دوره

   12 یآزمون کتب آزمون پايان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود انتظار می از دانشجویان محترم

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -1

 .شرکت نمايد و فعالیت های يادگیری کالسیدر فعالیت های  -2

 .پاسخ گويی به کويز های تعیین شده را داشته باشددر هر جلسه آمادگی  -3

 .اينداستفاده نمبرای پاسخ گويی به سئواالت طول جلسات و سايت های معتبر علمی  از منابع  -4

 درحالت خاموش نمايد.تلفن همراه خود را در کالس  -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 5کالس شماره  ( 11-11شنبه ها ساعت ) : روز و ساعت جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

1 

تعريف بهداشنت منادر و کنودک تاريخچنه و     

 اهمیت بهداشنت منادر و کنودک در اينران و    

 جهان

 فاطمه رجعتیدکتر 

  تعاملی سخنرانی

  ويديو پروژکتور ،کامپیوتر

2 
مراقبت ها و خدمات قبک از بارداری، و دوران 

 بارداری
یدکتر فاطمه رجعت  

یبحث گروهی و سخنرانی تعامل ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر 

نرم افزار های آفیس و توسط 

 پرزی

یر فاطمه رجعتدکت مراقبت ها و خدمات دوران بارداری 3  نرم افزار های آفیس و پرزی يادگیری مشارکتی 

1 
مراقبت های پس از زايمان، عنوارض زايمنان،    

 مراقبت مادر پس از زايمان
یدکتر فاطمه رجعت  ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر سخنرانی تعاملی 

5 
مراقبت های ادغنام يافتنه سنالمت منادران و     

 برنامه کشوری مادری ايمن
یه رجعتدکتر فاطم  ويديو پروژکتور  ،کامپیوتر يادگیری مشارکتی 

1 
بیمارسننتان دوسننتدار مننادر، نننوزاد طبیعننی  

 شاخص ها و ويژگی ها
یدکتر فاطمه رجعت  نرم افزار های آفیس و پرزی بحث گروهی و سخنرانی تعاملی 

7 
نننوزاد نننارس، در معننرض خطننر و اقنندامات   

 مداخله ای برای آنان
یدکتر فاطمه رجعت  ويديو پروژکتور ،کامپیوتر انی تعاملی و بحث گروهیسخنر 

8 
زيج حیاتی و میزان های مرگ و میر منادران  

 و کودکان
یدکتر فاطمه رجعت  يادگیری مشارکتی 

 برگه های يادگیری

9 
عوامک تعیین کننده رشند و تکامنک شناخص    

 های آن
یدکتر فاطمه رجعت  يادگیری مشارکتی 

 برگه های يادگیری

یدکتر فاطمه رجعت 1پايش رشد 11 ور ويديو پروژکت ،کامپیوتر کالس وارونه، بحث گروهی   

یدکتر فاطمه رجعت و تکامک 2پايش رشد 11  برگه های يادگیری يادگیری مشارکتی 

یدکتر فاطمه رجعت ترکیبات وخواص  شیر مادر 12 یسخنرانی تعاملی و بحث گروه  ور ويديو پروژکت ،کامپیوتر   

13 
 واران و نوزادانشیردهی در شیرخ

 
یدکتر فاطمه رجعت یسخنرانی تعاملی و بحث گروه   

ور ويديو پروژکت ،کامپیوتر  

11 
دستور العمک اجرای ترويج تغذيه با شنیرمادر  

 در بیمارستان های دوستدار شیرخوار
یدکتر فاطمه رجعت  يادگیری مشارکتی 

 برگه های يادگیری

یدکتر فاطمه رجعت واکسیناسیون کودکان 15 خنرانی تعاملیس  ور ويديو پروژکت ،کامپیوتر   

11 
ارزيابی، طبقه بندی،  و درمان کنودک بیمنار   

 ساله 5ماهه تا  2
یدکتر فاطمه رجعت  کالس وارونه و بحث گروهی 

ور ويديو پروژکت ،کامپیوتر  

یدکتر فاطمه رجعت درزنان غربالگری و آزمون های تشخیصی 17 یسخنرانی تعاملی و بحث گروه  ور ويديو پروژکت ،وترکامپی   

 


