
 بسمه تعالی 

 

    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  زشکیدانشکده پ

 13  99-99  سال تحصيلی اول لنيمسا

 سرفصل درس مربوطه()براساس مقدمه:

می و با توجه به آسیب پذیری این دو گروه مادران و کودکان و اهمیت ارائه خدمات به آنها در این درس دانشجو با کلیات و چگونگی مراقبتهای ک
تی، رشد و تکامل و مرگ کیفی مادران و کودکان آشنا شده و روند رشد و تکامل کودکان، عوامل موثر بر آن و راههای پیشگیری از اختالل در سالم

 و میر کودکان و مادران را فرا خواهد گرفت.
 

 :هدف کلی

 آشنایی با مراقبتهای مادران و کودکان

 :        رفتاریاهداف 

 را شرح دهد. بهداشت مادر و کودک کليات -1

 را توضيح دهد. چگونگی کميت مراقبتهای مادران و کودکان  -2

 را تشریح نماید. کودکانت مراقبتهای مادران و چگونگی کيفي -3

 اجزای مراقبتهای مادران و کودکان را نام ببرد و در مورد هریک توضيح دهد. -4

 عوامل خطر ساز در سالمت مادر و کودک  و راههای پيشگيری از آن را تشریح نماید. -5

 در سالمت مادر و کودک  بيان کند. عوامل موثر -6

 .عوامل موثر در مرگ مادران و کودکان را نام ببرد -7

 راههای پيشگيری از مرگ مادران و کودکان را نام ببرد. -8

 

 :روش تدریس

 سخنرانی -1

 پرسش و پاسخ -2

 

 بهداشت مادران و کودکان نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

 کارشناسی بهداشت عمومی رشته تحصيلی: مقطع و 

 نداردپيشنياز : دروس 

 تلفن داخلی دفتر:

 ساعات حضور در دفتر:

 مرجان گلی:  مدرس

Email :     m.goli@pmi.iaun.ac.ir                                                    

 201کالس شماره :   کالسمکان 

 سه شنبه روز کالس : 

 9 -10 ساعت کالس :

 تاریخ امتحان ميان ترم:

 تاریخ امتحان پایان ترم:

 

  

 



 فعاليتهای فراگيران:

حضور سر کالس -1  

شرکت فعال در پرسش و پاسخ های کالسی پيرامون مباحث مورد نظر - 2  

 ارائه مطالب و مقاالت جدید در ارتباط با مباحث مورد نظر -3

 :روش ارزشيابی

 %2فعاليت کالسی  - 3         %52امتحان پایان ترم  -5        %52امتحان ميان ترم  -1

                  %2حضور و غياب  -4

 

 13  99   - 99سال تحصيلی            اول لنيمسا        ....بهداشت مادران و کودکانجدول زمانبندی درس........

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 تعریف بهداشت مادر و کودک و اهميت گروه هدفمقدمه و آشنایی و  جلسه اول 1

 و ارزشيابی آن تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان جلسه دوم 2

 بهداشت دوران بلوغ جلسه سوم 3

 ) مشاوره ، آزمایشها و آموزش ( مراقبتها و خدمات و مشاوره قبل از ازدواج جلسه چهارم 4

 ) مشاوره ، آزمایشها و آموزش ( مراقبتها و خدمات و مشاوره قبل از بارداری پنجم جلسه 5

 ) تشکيل پرونده، معاینات کلينيکی و پاراکلينيکی ( مراقبتها و خدمات دوران  بارداری جلسه ششم 6

 ) تغذیه ، تشخيص بارداری پر خطر ، آموزش ( مراقبتهای دوران  بارداری جلسه هفتم 7

 مراقبتهای قبل ، حين و بعد از زایمان هشتمجلسه  9

 مرگ  و مير مادران و راههای پيشگيری جلسه نهم 9

 ویژگيها و شاخص های نوزادان طبيعی جلسه دهم 10

 نوزاد ان آسيب پذیر ) نارس ، مشکالت رشد و ... ( جلسه یازدهم 11

 آن و راههای پيشگيری مرگ و مير نوزادان و کودکان و عوامل موثر بر جلسه دوازدهم 12

 شير مادر ، آموزش مادر (تغذیه با شير مادر ) مکانيسم ترشح شير ، فوائد  جلسه سيزدهم 13

 ) نحوه شروع و چگونگی تغذیه تکميلی ( تغذیه تکميلی جلسه چهاردهم 14

 رشد و تکامل کودک و عوامل موثر بر آن و نمودار رشد جلسه پانزدهم 15

 و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی واکسيناسيون جلسه شانزدهم 16

 مراقبت از کودکان قبل از سنين مدرسه و سوء تغذیه در کودکان جلسه هفدهم 17

 

 منابع اصلی درس:

 1کتاب جامع بهداشت عمومی جلد  -1

 2کتاب جامع بهداشت عمومی جلد  -2

 زهرا دلگشا –بهداشت مادر و کودک  -3

 صالحین و همکارانشهربانو  –بهداشت مادر و کودک  -4

 بيماریهای نوزادان نلسون -5

 


