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  طرح درس نظري 

 واحد2تعداد واحد:             پیوستهمقطع: کارشناسی            بهداشت مادران و کودکان          رشته: بهداشت عمومی    عنوان درس:
شروع تاریخ                            38کد درس:                        نداردپیش نیاز:                                  96- 97 دومنیمسال:                نظري

تاریخ                  10-12ساعت کالس:                  سه شنبهروزکالس:            20/3/99پایان کالس: تاریخ                15/11/98 کالس:
محل اجرا: دانشکده                 رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور             دریس: سخنرانی/بحث گروهی     روش ت   11/4/99 آزمون:

 دکتر مظفري نیا مدرس:                                              نفر21: تعدادعلوم پزشکی                          

  
با توجه به آسیب پذیري این دو گروه و اهمیت ارائه خدمات به آنها در این درس دانشجو با کلیات و چگونگی مراقبت از  شرح درس:

مادران و کودکان آشنا شده و روند رشد و تکامل کودکان، عوامل موثر بر ان و راه هاي پیشگیري از اختالل در سالمتی، رشد و 
  مرگ و میر کودکان و مادران را فرا خواهند گرفت.تکامل و 

 چگونگی و برآن موثر عوامل و کودك تکامل و رشد،  کودك و مادر بهداشتمورد  در کلیاتی با دانشجویان آشنایی  :کلی هدف
  می باشد. کودك و مادر کیفی و کمی هاي مراقبت

  
  :اهداف رفتاري

  در پایان این درس دانشجو باید بتواند:

 د.ینما انیو هدف آن را ب تینموده و اهم فیبهداشت مادر و کودك را تعر

  ید.نما انیقبل از ازدواج را ب يها شیآزما

 ست.الزم ا يچه افراد يدهد که مشاوره قبل از ازدواج برا حیتوض

  . را شرح دهد یپرونده بهداشت لیتشک یچگونگ

  . دینما نییتع حیرا به نحو صح مانیزا یبیزمان تقر

  .مراقبت از آنها آشنا باشد یدهد و با چگونگ صیرا تشخ ریپذ بیآس يها یحاملگ

 .آشنا باشد يدوران باردار ونیناسیواکس یبا چگونگ

  .به مادر آموزش بدهد حیبه طور صح ییغذا يمکمل ها نهیدر زم

 . را برشمارد مانیزا نیح يمراقبت ها

 .را برشمارد مانیپس از زا يمراقبت ها
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 د.ده صیرا تشخ یمانیعوارض زا

 . آشنا باشد مانیپس از زا يمراقبت ها یبا چگونگ

 . را برشمارد یعینوزاد طب يهایژگیو

  .دینما انینوزاد نارس را ب اتیخصوص

  . دهد حیرا توض ریپذ بیمشخصات نوزادان آس

 . دینما انیرا ب ریپذ بینوزادان آس جادیعوامل موثر در ا

 .دینما انیرا ب ریپذ بیاز تولد نوزادان آس يریشگیپ يراهها

 . مادر را شرح دهد ریمادر و فوائد ش ریترشح ش سمیمکان

 . دینما انیرا ب یو کودک یخوارگ ری، ش ینیمراحل رشد و تکامل را در دوران جن

  .دهد حیرا توض ریپذ بیمشخصات نوزادان آس

 . نمودار رشد را شرح دهد میترس یچگونگ

 .دیرنمایتفس حیبطور صح نمودار رشد را

 . دینما انیب حیمراقبتها را به نحو صح افتیدر يکودك برا يتهایزیزمان و

 . دینما فیرا تعر هیسوء تغذ

  .دینما فیرا نام برده و تعر هیانواع سوء تغذ

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال  5حداکثر 
آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 

  یرد.درس قرار میگ
  سیاست ها و قوانین درس:

  ي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ا

  منابع:

: ك.پارك،انتشارات گپیاجتماع یو پزشک يریشگیپ یالصه درسنامه پزشکخ   

انتشارات نوردانش ،یقره خان زی: پرومانیو زا ياصول باردار  

انتشارات گلبان ،یاهللا صالح زه تیبهداشت مادر و کودك: هدا يپرستار  

يانتشارات بشر ،يذوالفقار ترایو بهداشت مادران و نوزادان: م يپرستار  
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 دکتر مظفري نیا  و هدف آن تیبهداشت مادر و کودك و اهم                           12-10  15/11/98  1

 دکتر مظفري نیا  تعطیلی رسمی                           12-10  22/11/98  2

 دکتر مظفري نیا  مشاوره قبل از ازدواج ،قبل از ازدواج يها شیآزما                           12-10  29/11/98  3

 دکتر مظفري نیا  مانیزا یبیزمان تقر ی،پرونده بهداشت لیتشک یچگونگ                           12-10  6/12/98  4

 دکتر مظفري نیا  مراقبت از آنها یو چگونگ ریپذ بیآس يها یحاملگ                           12-10  13/12/98  5

 دکتر مظفري نیا به مادر ییغذا يمکمل هاي، آموزش دوران باردار ونیناسیواکس                           12-10  20/12/98  6

7  27/12/
98  

 دکتر مظفري نیا   مانیپس از زا و مانیزا نیح يمراقبت ها                           12-10

 دکتر مظفري نیا  یمانیعوارض زاو  مانیپس از زا يمراقبت ها یچگونگ                           12-10  19/1/99  8

نیادکتر مظفري   نوزاد نارس اتیخصوص ی،عینوزاد طب يهایژگیو                           12-10  26/1/99  9  

 دکتر مظفري نیا  آزمون میان ترم                           12-10  2/2/99  10

 بینوزادان آس جادیعوامل موثر در او   ریپذ بیمشخصات نوزادان آس                           12-10  9/2/99  11
  ریپذ

 دکتر مظفري نیا

مشخصات نوزادان  و ریپذ بیاز تولد نوزادان آس يریشگیپ يراهها                           12-10  16/2/99  12
  ریپذ بیآس

 دکتر مظفري نیا

 دکتر مظفري نیا  مادر ریمادر و فوائد ش ریترشح ش سمیمکان                            12-10  23/2/99  13

،  ینیو تکامل در دوران جنمراحل رشد ، نمودار رشد  میترس یچگونگ                           12-10  30/2/99  14
  یو کودک یخوارگریش

 دکتر مظفري نیا

 دکتر مظفري نیا  مراقبتها افتیدر يکودك برا يتهایزیزمان و                           12-10  6/3/99  15

 دکتر مظفري نیا  هیانواع سوء تغذو  هیسوء تغذ                           12-10  13/3/99  16

 دکتر مظفري نیا  جمع بندي                           12-10  20/3/99  17

 


