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 بسمه تعالي

  شهركرد دانشگاه علوم پزشكي –فرم طرح دوره دروس نظري و عملي 

   بهداشت:دانشكده 

  1400-1401:  سال  تحصيلي     بهداشت عمومي:گروه آموزشي 

  كارشناسي بهداشت عمومي:رشته و مقطع تحصيليبهداشت مادر و كودك :نام وشماره درس 

        -:محل برگزاري    13-15شنبه  دو:  ز و ساعت برگزاري رو

 ندارد:دروس پيش نياز    واحدنظري 2: تعداد و نوع واحد

  rabiei.l@skums.ac.ir:آدرس ايميل        دكتر ليلي ربيعي:درس م

  :هدف كلي درس

        ::::هدف كليهدف كليهدف كليهدف كلي

  آشنايي با كلياتي در مورد بهداشت مادر و كودك. 1

  )كيفيت و اجزاء مراقبت هاكميت، (آشنايي با چگونگي مراقبتهاي مادران و كودكان. 2

  آشنايي با رشد و تكامل كودكان و عوامل موثر بر آن و توان تشخيص چگونگي و روند رشد و تكامل. 3

  آشنايي با عوامل موثر و خطرزا در سالمت مادر و كودك و راههاي پيشگيري. 4

  آشنايي با عوامل موثر در مرگ كودكان و مادران و راههاي پيشگيري از آن. 5

)فعل رفتاري،درجه ومعياروشرايط انجام است،هدف رفتاري داراي مخاطب(هدف اختصاصي بهتر است به صورت رفتاري نوشته شود : اهداف اختصاصي يا جزيي درس*  

 . دامنه بهداشت مادروكودك را نام ببرد 

  .اهميت و هدف بهداشت مادر و كودك را بيان نمايد

  . چگونگي و فلسفه خدمات بهداشت مادروكودك و خانواده و طروق مختلف ارائه خدمات آن در ايران و جهان را شرح دهد 

  . را شرح دهد  PHC اصول،  اجزاء و اهداف 

  .را شرح دهد    MCHاصول،  اجزاء و اهداف 

  .اهميت مشاوره قبل ازدواج را شرح دهد

  .ايدنم بيان از ازدواج را قبل آزمايشهاي

  .معاينات قبل ازدواج را بيان كند

  .اهميت مراقبت هاي قبل از ازدواج را توضيح دهد

  .اهميت مشاوره در مورد فاصله گذاري و تاثير آن در سالمت مادر و كودك را توضيح دهد

  .اطالعاتي پيرامون نحوه صحيح استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري را بيان كند

  .حاملگي را تشريح كند روش هاي تشخيص 

  .شرح دهد را بهداشتي تشكليل پرونده چگونگي

 .تعيين نمايد صحيح نحو را به زايمان تقريبي زمان

  .اهميت و چگونگي معاينات كلينيكي و پاراكلينيكي را بيان كند

  . را تشخيص دهد آسيب پذير حاملگي هاي كه باشد قادر

  . علل انواع حاملگي هاي آسيب پذير را شرح دهد 
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  .عالئم و راههاي تشخيص حاملگي هاي آسيب پذير را شرح دهد 

  .راههاي مراقبت از حاملگي هاي آسيب پذير را شرح دهد 

  .طرق پيشگيري و درمان حاملگي هاي آسيب پذير را شرح دهد 

  . رشد و تكامل را تعريف كند 

  . ح دهد اصول رشد و تكامل را شر 

  .عواملي را كه بر رشد و تكامل جنين تاثير مي گذارد را بيان كنيد

 .باشد آشنا دوران بارداري چگونگي واكسيناسيون با

 .صحيح آموزش دهد نحو به دوران بارداري تغذيه در مورد باردار مادران به بتواند

  . مراقبتهاي بهداشتي حين حاملگي را شرح دهد 

  . علل و عالئم مشكالت شايع حين بارداري را شرح دهد 

  . درمان مشكالت شايع حين بارداري را شرح دهد 

  .آشنا شود حين زايمان با مراقبتهاي

 .بداند پس از زايمان را مراقبت هاي 

 .را تشخيص دهد عوارض زايماني و پس از

 .باشد بهداشتي مادر حين آشنا مراقبت هاي چگونگي با

  .باشد زايمان آشنا بهداشتي مادر پس از مراقبت هاي يچگونگ با

  .انواع و عالئم مشكالت شايع دوران بارداري را بيان كند 

  . انواع و عالئم مشكالت شايع پس از زايمان را بيان كند

  . طرق پيشگيري و درمان مشكالت شايع پس از زايمان را شرح دهد 

  .را بداند ميزان هاي مرگ مادران و چگونگي محاسبه آن 

  ميزان هاي مرگ مادران را در مناطق مختلف مقايسه كند

  .عوامل موثربر مرگ مادران را بيان كند

  .راههاي پيشگيري از مرگ مادران رابداند

  .مراقبتهاي اوليه نوزاد بالفاصله پس از تولد را شرح دهد 

  . نوزاد طبيعي، ويژگيها و شاخص ها را تعريف كند

  .نمايد را بياننارس  نوزاد خصوصيات

 ).زردي –هيپوگليسمي  –مادر ديابتي  – L.B.W IUGR--نارس (آشنايي با نوزادان آسيب پذير 

، راههاي پيشگيري و مراقبت ها از آنها ) I.U.G.R-L.B.Wمانند (عوامل موثر در تولد نوزاد نارس و ساير نوزادان آسيب پذير 

  .را توضيح دهد

  . ب پذير را توضيح دهدعالئم و نحوه تشخيص نوزادان آسي

  .نحوه درمان و مراقبت نوزادان آسيب پذير را شرح دهد 

  . نحوه پيشگيري از اين بيماريها شايع دوران نوزادي و كودكي را توضيح دهد 

  .ميزان هاي مرگ نوزادان و كودكان، علل و عوامل موثر بر آنها را تجزيه و تحليل كند
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  . توضيح دهد  تغذيه، تركيب و فوايد شير مادر را

  . مكانيسم ترشح مادر را بيان كنيد 

  . اصول تغذيه صحيح با شيرمادر را توضيح دهد 

  .نكات مراقبتي تغذيه  با شيرمادر را توضيح دهد 

  .اصول انواع تغذيه مصنوعي را شرح دهد 

 .شير مادر با شيرهاي ديگر را مقايسه كند

  .چگونگي نگهداري شير مادر را شرح دهد

  . مشكالت شيردهي، چگونگي پيشگيري و مراقبت از انها را بداند

  .بيان نمايد را تكميلي چگونگي تغذيه و شروع نحو

Weaning را تعريف كند .  

  .را شرح دهد  Weaningاصول و مراحل 

  .نمايد را بيان كودكي و شير خوارگي ، جنيني دوران را در تكامل و رشد مراحل

  .مل را توضيح دهد عوامل موثر بر رشد و تكا

  . منحني رشد و تكامل را ترسيم و تفسير كند 

  . چگونگي تشخيش اختالالت رشد و تكامل را بيان كند 

  .پيشگيري و درمان اختالالت رشد و تكامل را بداند

  .مراقبتهاي بهداشتي و پايش شيرخواران، كودكان را تا دوره مدرسه بداند

  هاي مختلف را بداند رهحيح محاسبه رشد كودك در دونحوه ص

  كودكي را بداند و شير خوارگي تغذيه صحيح دوران،

  .كودكي را به مادر اموزش دهد و شير خوارگي چگومگي تغذيه صحيح دوران،

  .تعريف نمايد را تغذيه سوء

 .نام ببرد را تغذيه سوء انواع

  .علل، و پيشگيري سوء تغذيه كودكان را براي مادران توصيف نمايد

  .تغذيه كودكان را بداند درمان سوء

  . روشهاي انجام و مكانيسم اثر انواع واكسيناسون و بيماريهاي مربوطه را شرح دهد 

  .واكسيناسيون و اجراي برنامه گسترش ايمن سازي كشوري را بداند

  .نمايد بيان بطور صحيح را انجام واكسيناسيون زمان

 را دريافـت واكسـن   دهد و نوبت بعـدي  راتوضيح دريافت واكسن براي مقرر در زمان مراجعه در صورت عدم برخود چگونگي

  .نمايد بيان

  .عوارض واكسن هاي مربوطه و چگونگي برخورد با آن را بداند

  .زنجيره سرما را بداند

  .سازمانهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و كودك را در دنيا و كشور را بشناسد

  . بهداشت مادروكودك را شرح دهد نحوه برنامه ريزي و اجراي  خدمات  

  .نحوه ارزشيابي براي خدمات بهداشت مادروكودك را شرح دهد  
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  .شاخص هاي بهداشت مادر و كودك را محاسبه كنند

  .چگونگي مقايسه نتايج شاخص هاي بهداشت مادر و كودك كشور با دنيا را انجام دهد

حضور منظم در كالس ، رعايت شئون دانشـجويي، شـركت در بحـث هـاي     ) : تكاليف دانشجو در طول تـرم : (وظايف دانشجويان*

  ها، ارائه سمينار كالسيكالسي و پرسش و پاسخ

  

*منابع اصلي درس ����� ا��� (�� ر���� ا��ل ���� ���� و دادن �	��� ��اي تهيه 

........ )فروشي، اينترنت،  خانه، كتاب آنها شامل كتاب  

Pub med articles Maternity Care, Obstetrics and Gynecology Williams, 
بهداشت باروري و مراقبت هاي دوران بارداري، عبدالهي  –كليات بهداشت عمومي دكترحاتمي   ، كتابچه هاي وزارت بهداشت 

سخنراني، پرسش و پاسخ ، بحث كالسي: روش تدريس*  

ت با كمك لپ تاپ و ويدئو پروژكتور، وايت بردنرم افزار پاورپوين: وسايل كمك آموزشي مورد استفاده*  
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 شهركرددانشگاه علوم پزشكي  –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

  1398-97يمسال اول جدول زمان بندي ارائه برنامه درس ن

رد

  يف

آمادگي الزم دانشجويان قبل   مدرس  عنوان  ساعت  جلسات

  از شروع

  كودك و بهداشت مادر 15-13  جلسه اول  1

  

  -  دكتر ليلي ربيعي

 PHC،MCHاصول، اجزاء و اهداف  15-13 جلسه دوم  2

 

توجه، حضور ذهن و  آمادگي   دكتر ليلي ربيعي

جهت فراگيري مطالب جلسه  

  حاضر

  ازبارداري خدمات دوران قبل و مراقبت ها 15-13 جلسه سوم  3

 

	"  دكتر ليلي ربيعي 	

  خدمات دوران بارداري و مراقبتها 15-13 جلسه چهارم  4

 

 "  دكتر ليلي ربيعي

  حاملگي هاي آسيب پذير 15-13  جلسه پنجم  5

 

 "  دكتر ليلي ربيعي

  خدمات حين زايمان و مراقبت ها 15-13 جلسه ششم  6

 

 "  دكتر ليلي ربيعي

  زايمان خدمات پس از و مراقبت ها 15-13 جلسه هفتم  7

 

 "  دكتر ليلي ربيعي

 "  دكتر ليلي ربيعي مرگ و مير مادر 15-13 جلسه هشتم  8

 "  دكتر ليلي ربيعي نوزادان طبيعي 15-13 جلسه نهم  9

 " دكتر ليلي ربيعي نوزادان آسيب پذير 15-13 جلسه دهم  10

   15-13 جلسه يازدهم  11

  مادر شير

 

 " دكتر ليلي ربيعي

  تكامل و رشد 15-13 جلسه دوازدهم  12

 

 " دكتر ليلي ربيعي

  كودكان بهداشتي مراقبتهاي 15-13 جلسه سيزدهم  13

 

 " دكتر ليلي ربيعي

 " دكتر ليلي ربيعي مراقبتهاي بهداشتي و پايش شيرخواران، كودكان 15-13 جلسه چهاردهم  14

  سوء تغذيه 15-13 جلسه پانزدهم  15

 

 " دكتر ليلي ربيعي

 و بهداشـت مـادر   و  ارزشـيابي خـدمات  ، اجرا برنامه ريزي 15-13 جلسه شانزدهم  16

  و سازمان هاي ارايه دهنده آن كودك

 " دكتر ليلي ربيعي

 


