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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

 پیوسته بهداشت عمومیچهارم کارشناسی : دانشجويان ترم  مخاطبان

 به صورت هفتگی درسامانه نويد زمان ارائه:                                               نظری واحد  2 :تعداد و نوع واحد

 ندارد: درس پیش نیاز           واحد نظری 1: سهم استاد از درس

 1411-99نیمسال دوم                                    2-4ساعت ها  شنبه: زمان ارائه درس

 ت(  دانشکده بهداش، سالمت یگروه آموزش بهداشت و ارتقا دانشیار) یجعتدکتر فاطمه ر :مدرس

                                                                                                                                                   در سامانه نويد هر هفته ساعات پاسخگویی:

 

 : 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

 )کمیت، کیفیت و اجزا مراقبت( پس از زايمان شنايی با چگونگی مراقبت های مادران و کودکانآ .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

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

 

 

 به تفکیک هر جلسه جلساتویژه اهداف 

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

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

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

 نمايد. خالصهبیمارستان دوستدار مادر را  و چارچوب صولا  .2

 نمره آپگار نوزاد را محاسبه نمايد. .3

 در مورد مراقبت های الزم از نوزادان پس از تولد تصمیم گیری نمايد. .4

 نوزاد نارس، در معرض خطر و اقدامات مداخله ای برای آنان :دوم  جلسه

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 معرض خطر را شناسايی نمايد.کودکان در  .1

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

 نوزاد نارس را از ساير نوزادان تشخیص دهد. .3
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 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

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

 نوزادان را از نظر زردی بررسی نمايد. .7

 د.نماي رزيابیاز نظر زردی ا را شیرخواران زير دو ماه .8

 

   شاخص های آن رشد و تکاملعوامل تعیین کننده   :سوم جلسه

 دانشجو درپایان باید قادر باشد

 مک را از يکديگر تمايز دهد.تعريف رشد و تکا .1

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

 شاخص های اندازه گیری رشد را نام ببرد. .3

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

 سالگی باز گوکند.  8شاخص های اندازه گیری رشد را برحسب سن کودک تا .5

 سالگی بیان نمايد. 8از بدو تولد تا  (RDA)گرم وزن بدن میزان کالری توصیه شده به ازای کیلو .6

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

 

 1پایش رشد :چهارم جلسه

 دانشجو درپایان باید قادر باشد

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

 اهیمت پايش رشد را بشناسد .2

 بط با آن را شرح دهدکارت پايش رشد و صدک های مرت .3

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

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

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

 

 و تکامل 2پایش رشد: پنجمجلسه 

 

 دانشجو  باید قادر باشد  

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

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

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

 پارامترهای تکامک را نام ببرد. .4

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

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

 

 شیر مادر وخواص  : ترکیباتششمجلسه 

 دانشجو در پایان باید بتواند

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

 جنبه های ايمونولوژيک شیر مادر را بیان کند. .2
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 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 : شیردهیهفتمجلسه 

 دانشجو در پایان باید بتواند

 .بتواند تشخیص دهدوضعیت درست پستان گرفتن نوزاد را  .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.و عالئم هشدار دهنده  نشانه های کاذب ناکافی بودن شیر مادر .6

 غذيه مادر شیرده را به طورخالصه بیان کند.تروش های دوشیدن شیرو ذخیره و نگهداری آن را بیان نمايد   .7

 تغییر ترکیبات شیر مادر در طول شیردهی و در طول زمان بیان کند. .8

 از شیرگرفتن نوزاد و مسائک مربوط به آن را به خوبی طبقه بندی نمايد. .9
 

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

 ددر پایان قادر باش

1. . 

 .در مورد مشکک سئواالت الزم رابپرسد .2

 از نظر نشانه های خطر آن را بررسی و تصمیم گیری نمايد. .3

 کنترل کودک از نظر کم وزنی را طبق منحنی رشد انجام دهد. .4

 اقدامات قبک از ارجاع را بتواند طبق چارت انجام دهد .5

 درمان کودکان مبتال به اسهال را بر حسب طبقه بندی موجود بداند. .6

   خالصه نمايد.تغذيه تکمیلی و دوره های آن را  در کودکان  .7

 وصیه های تغذيه ای در هنگام بیماری و سالمت را بشناسد.ت .8

 

 غربالگری و آزمون های تشخیصی   :نهمجلسه 

 درپایان دانشجو باید قادر باشد

 مفهوم غربالگری راتعريف نمايد. .1

 هدف غربالگری را توصیف کند. .2

 ی تشخیصی را از  هم تمايز دهد.غربالگری و آزمون ها .3

 غربالگری را بیان کند.معیارهای  .4

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

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

 : منابع

 1397انتشارات گلبان بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی، ، ترجمه دکتر 2114بارداری و زايمان ويلیامز، ويراست بیست و چهارم، سال  .1

 1394بهداشت مادر و کودک، سوسن پارسای، پروانه رضا سلطانی، انتشارات سنجش چاپ هشتم،  .2

 آخرين دستورالعمک های کشوری مادران و کودکان .3
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 «آموزش مجازیيادگیری مشارکتی، ، ،تعاملی سخنرانی»: روش تدریس

 

 «، سامانه نويد استفاده از شبکه های مجازی» :رسانه های کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 5

ارائه تکلیف در و  تبیکآزمون  آزمون میان دوره

به شکک حک  سامانه نويد

 اله مس

3 28/1/99  

   12 یآزمون کتب آزمون پايان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 .سامانه نويد کالس ها را پیگیری نمايند منظم و دقیق دربه طور  -1

 .يدشرکت نماکه در سامانه نويد آمده است  و فعالیت های يادگیری کالسیدر فعالیت های  -2

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

 .استفاده نمايندبرای پاسخ گويی به سئواالت طول جلسات معتبر علمی کتب و مقاالت و  از منابع  -4
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

  ( 11-11شنبه ها ساعت ) : روز و ساعت جلسه
 

 ه کمک آموزشیوسیل روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

1 
بیمارسننتان دوسننتدار مننادر، نننوزاد طبیعننی  

 شاخص ها و ويژگی ها
یدکتر فاطمه رجعت  اسکايپ + سامانه نويد بحث گروهی و سخنرانی تعاملی 

2 
نننوزاد نننارس، در معننرض خطننر و اقنندامات   

 مداخله ای برای آنان
یدکتر فاطمه رجعت  داسکايپ + سامانه نوي سخنرانی تعاملی و بحث گروهی 

3 
عوامک تعیین کننده رشند و تکامنک شناخص    

 های آن
یدکتر فاطمه رجعت  يادگیری مشارکتی 

 اسکايپ + سامانه نويد

یدکتر فاطمه رجعت 1پايش رشد 1  اسکايپ + سامانه نويد کالس وارونه، بحث گروهی 

یدکتر فاطمه رجعت و تکامک 2پايش رشد 5  اسکايپ + سامانه نويد يادگیری مشارکتی 

یدکتر فاطمه رجعت یبات وخواص  شیر مادرترک 1 یسخنرانی تعاملی و بحث گروه   اسکايپ + سامانه نويد 

7 
 شیردهی در شیرخواران و نوزادان

 
یدکتر فاطمه رجعت یسخنرانی تعاملی و بحث گروه   

 اسکايپ + سامانه نويد

8 
ارزيابی، طبقه بندی،  و درمان کنودک بیمنار   

 ساله 5ماهه تا  2
یرجعتدکتر فاطمه   کالس وارونه و بحث گروهی 

 اسکايپ + سامانه نويد

یدکتر فاطمه رجعت درزنان غربالگری و آزمون های تشخیصی 9 یسخنرانی تعاملی و بحث گروه   اسکايپ + سامانه نويد 

 


