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 .3آشنایی با رشذ و تکامل کودکان و عوامل موثر بر آن و توان تشخیص چگونگی و رونذ رشذ و تکامل
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داهٌِ ثْذاضت هبدرٍكَدن را ًبم ثجزد .
اّویت ٍ ّذف ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را ثیبى ًوبیذ.
چگًَگي ٍ فلسفِ خذهبت ثْذاضت هبدرٍكَدن ٍ خبًَادُ ٍ طزٍق هختلف ارائِ خذهبت آى در ایزاى ٍ جْبى را ضزح دّذ .
اصَل ،اجشاء ٍ اّذاف  PHCرا ضزح دّذ .
اصَل ،اجشاء ٍ اّذاف  MCHرا ضزح دّذ .
اّویت هطبٍرُ لجل اسدٍاج را ضزح دّذ.
آسهبیطْبي لجل اس اسدٍاج را ثیبى ًوبیذ.
هؼبیٌبت لجل اسدٍاج را ثیبى كٌذ.
اّویت هزالجت ّبي لجل اس اسدٍاج را تَضیح دّذ.
اّویت هطبٍرُ در هَرد فبصلِ گذاري ٍ تبثیز آى در سالهت هبدر ٍ كَدن را تَضیح دّذ.
اطالػبتي پیزاهَى ًحَُ صحیح استفبدُ اس رٍش ّبي پیطگیزي اس ثبرداري را ثیبى كٌذ.
رٍش ّبي تطخیص حبهلگي را تطزیح كٌذ .
چگًَگي تطکلیل پزًٍذُ ثْذاضتي را ضزح دّذ.
سهبى تمزیجي سایوبى را ثِ ًحَ صحیح تؼییي ًوبیذ.
اّویت ٍ چگًَگي هؼبیٌبت كلیٌیکي ٍ پبراكلیٌیکي را ثیبى كٌذ.
لبدر ثبضذ كِ حبهلگي ّبي آسیت پذیز را تطخیص دّذ .
ػلل اًَاع حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .

1

ػالئن ٍ راّْبي تطخیص حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .
راّْبي هزالجت اس حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .
طزق پیطگیزي ٍ درهبى حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .
رضذ ٍ تکبهل را تؼزیف كٌذ .
اصَل رضذ ٍ تکبهل را ضزح دّذ .
ػَاهلي را كِ ثز رضذ ٍ تکبهل جٌیي تبثیز هي گذارد را ثیبى كٌیذ.
ثب چگًَگي ٍاكسیٌبسیَى دٍراى ثبرداري آضٌب ثبضذ.
ثتَاًذ ثِ هبدراى ثبردار در هَرد تغذیِ دٍراى ثبرداري ثِ ًحَ صحیح آهَسش دّذ.
هزالجتْبي ثْذاضتي حیي حبهلگي را ضزح دّذ .
ػلل ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ حیي ثبرداري را ضزح دّذ .
درهبى هطکالت ضبیغ حیي ثبرداري را ضزح دّذ .
ثب هزالجتْبي حیي سایوبى آضٌب ضَد.
هزالجت ّبي پس اس سایوبى را ثذاًذ.
ػَارض سایوبًي ٍ پس اس را تطخیص دّذ.
ثب چگًَگي هزالجت ّبي ثْذاضتي هبدر حیي آضٌب ثبضذ.
ثب چگًَگي هزالجت ّبي ثْذاضتي هبدر پس اس سایوبى آضٌب ثبضذ.
اًَاع ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ دٍراى ثبرداري را ثیبى كٌذ.
اًَاع ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ پس اس سایوبى را ثیبى كٌذ.
طزق پیطگیزي ٍ درهبى هطکالت ضبیغ پس اس سایوبى را ضزح دّذ .
هیشاى ّبي هزگ هبدراى ٍ چگًَگي هحبسجِ آى را ثذاًذ .
هیشاى ّبي هزگ هبدراى را در هٌبطك هختلف همبیسِ كٌذ
ػَاهل هَثزثز هزگ هبدراى را ثیبى كٌذ.
راّْبي پیطگیزي اس هزگ هبدراى راثذاًذ.
هزالجتْبي اٍلیِ ًَساد ثالفبصلِ پس اس تَلذ را ضزح دّذ .
ًَساد طجیؼيٍ ،یژگیْب ٍ ضبخص ّب را تؼزیف كٌذ.
خصَصیبت ًَساد ًبرس را ثیبى ًوبیذ.

آضٌبیي ثب ًَساداى آسیت پذیز (ًبرس  – IUGR -L.B.W-هبدر دیبثتي – ّیپَگلیسوي – سردي).

ػَاهل هَثز در تَلذ ًَساد ًبرس ٍ سبیز ًَساداى آسیت پذیز (هبًٌذ  ، )I.U.G.R-L.B.Wراّْبي پیطگیزي ٍ هزالجت ّب اس آًْب
را تَضیح دّذ.
ػالئن ٍ ًحَُ تطخیص ًَساداى آسیت پذیز را تَضیح دّذ.
ًحَُ درهبى ٍ هزالجت ًَساداى آسیت پذیز را ضزح دّذ .
ًحَُ پیطگیزي اس ایي ثیوبریْب ضبیغ دٍراى ًَسادي ٍ كَدكي را تَضیح دّذ .
هیشاى ّبي هزگ ًَساداى ٍ كَدكبى ،ػلل ٍ ػَاهل هَثز ثز آًْب را تجشیِ ٍ تحلیل كٌذ.
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تغذیِ ،تزكیت ٍ فَایذ ضیز هبدر را تَضیح دّذ .
هکبًیسن تزضح هبدر را ثیبى كٌیذ .
اصَل تغذیِ صحیح ثب ضیزهبدر را تَضیح دّذ .
ًکبت هزالجتي تغذیِ ثب ضیزهبدر را تَضیح دّذ .
اصَل اًَاع تغذیِ هصٌَػي را ضزح دّذ .
ضیز هبدر ثب ضیزّبي دیگز را همبیسِ كٌذ.
چگًَگي ًگْذاري ضیز هبدر را ضزح دّذ.
هطکالت ضیزدّي ،چگًَگي پیطگیزي ٍ هزالجت اس اًْب را ثذاًذ.
ًحَ ضزٍع ٍ چگًَگي تغذیِ تکویلي را ثیبى ًوبیذ.

 Weaningرا تؼزیف كٌذ.

اصَل ٍ هزاحل  Weaningرا ضزح دّذ .
هزاحل رضذ ٍ تکبهل را در دٍراى جٌیٌي  ،ضیز خَارگي ٍ كَدكي را ثیبى ًوبیذ.
ػَاهل هَثز ثز رضذ ٍ تکبهل را تَضیح دّذ .
هٌحٌي رضذ ٍ تکبهل را تزسین ٍ تفسیز كٌذ .
چگًَگي تطخیص اختالالت رضذ ٍ تکبهل را ثیبى كٌذ .
پیطگیزي ٍ درهبى اختالالت رضذ ٍ تکبهل را ثذاًذ.
هزالجتْبي ثْذاضتي ٍ پبیص ضیزخَاراى ،كَدكبى را تب دٍرُ هذرسِ ثذاًذ.
ًحَُ صحیح هحبسجِ رضذ كَدن در دٍرُ ّبي هختلف را ثذاًذ
تغذیِ صحیح دٍراى ،ضیز خَارگي ٍ كَدكي را ثذاًذ
چگَهگي تغذیِ صحیح دٍراى ،ضیز خَارگي ٍ كَدكي را ثِ هبدر اهَسش دّذ.
سَء تغذیِ را تؼزیف ًوبیذ.
اًَاع سَء تغذیِ را ًبم ثجزد.
ػلل ٍ ،پیطگیزي سَء تغذیِ كَدكبى را ثزاي هبدراى تَصیف ًوبیذ.
درهبى سَء تغذیِ كَدكبى را ثذاًذ.
رٍضْبي اًجبم ٍ هکبًیسن اثز اًَاع ٍاكسیٌبسَى ٍ ثیوبریْبي هزثَطِ را ضزح دّذ .
ٍاكسیٌبسیَى ٍ اجزاي ثزًبهِ گستزش ایوي سبسي كطَري را ثذاًذ.
سهبى اًجبم ٍاكسیٌبسیَى را ثطَر صحیح ثیبى ًوبیذ.
چگًَگي ثزخَد در صَرت ػذم هزاجؼِ در سهبى همزر ثزاي دریبفت ٍاكسي راتَضیح دّذ ٍ ًَثت ثؼدذي دریبفدت ٍاكسدي را
ثیبى ًوبیذ.
ػَارض ٍاكسي ّبي هزثَطِ ٍ چگًَگي ثزخَرد ثب آى را ثذاًذ.
سًجیزُ سزهب را ثذاًذ.
سبسهبًْبي ارائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را در دًیب ٍ كطَر را ثطٌبسذ.
ًحَُ ثزًبهِ ریشي ٍ اجزاي خذهبت ثْذاضت هبدرٍكَدن را ضزح دّذ .
ًحَُ ارسضیبثي ثزاي خذهبت ثْذاضت هبدرٍكَدن را ضزح دّذ .
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ضبخص ّبي ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را هحبسجِ كٌٌذ.
چگًَگي همبیسِ ًتبیج ضبخص ّبي ثْذاضت هبدر ٍ كَدن كطَر ثب دًیب را اًجبم دّذ.
*وظایف دانشجویان( :تكالیف دانشجو در طول تررم)  :حضَر هٌظن در كالس  ،رػبیت ضئَى داًطدجَیي ،ضدزكت در ثحدا ّدبي
كالسي ٍ پزسص ٍ پبسخّب ،ارائِ سویٌبر كالسي
تْیِ آًْب ضبهل كتبةخبًِ ،كتبةفزٍضي ،ایٌتزًت،

*منابع اصلی درس

) ........

Pub med articles Maternity Care, Obstetrics and Gynecology Williams,
 ،كتبثچِ ّبي ٍسارت ثْذاضت كلیبت ثْذاضت ػوَهي دكتزحبتوي – ثْذاضت ثبرٍري ٍ هزالجت ّبي دٍراى ثبرداري ،ػجذالْي

*روش تذریس :سخٌزاًي ،پزسص ٍ پبسخ  ،ثحا كالسي
*وسایل کمک آموزشی مورد استفاده :نرم افسار پاورپوینت با کمک لپ تاپ و ویذئو پروشکتور ،وایت برد
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