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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده:

                        ماماييسوم كارشناسي نا پیوسته   دانشجويان ترم  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع

 99-97 دوم:نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی  

  نظرید:نوع واح 2         اد واحد:تعد        (3  باروری )بهداشتشت مادر و كودك و بهدا: نام واحد درسی

  2بهداشت یش نیاز:پ
 ومامایی دانشکده پرستاری مکان برگزاری:  11-11 :ساعت  شنبه :زمان برگزاری كالس: روز

    خانم مسعودی مسئول درس: 11تعداد دانشجویان:

 11-11شنبه ویکشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:  یخانم مسعود )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( ره:شرح دو

 آشنايي يافته هاي علمي  در جهت كمك به تأمين بهداشت و سالمت جسمي ، رواني و اجتماعي مادر و كودك و خانواده 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

، بهداشات   كاربرد يافته هاي علمي در مورد بهداشت قبل از ازدواج ، دوران بارداري ، زايمان و بعد از زايماان و تنيايخ خاانواده   
 نوزاد و كودك سالخ و آسيب پذير 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 وفلسفه واهداف را بيان كنند. يبهداشت بارور فيتعر -1
 اصول و دامنه بهداشت مادر و كودك را شرح دهند. -2
 بهداشت دوران بلوغ، ازدواج را توضيح دهند. -3
 اشت جسمي و رواني و اجتماعي زن باردار را بيان كنند.بهد -4
 بهداشت زن باردار در حين زايمان، بعد از زايمان و شير دهي را توضيح دهند. -5
 بهداشت جسمي نوزاد ، كودك را بيان كنند. -6
 رشد و تكامل را از زمان تولد تا نوجواني توضيح دهند. -7
 ينات و واكسيناسيون( را توضيح دهند.مراقبتهاي الزم از كودك )شامل معا -8
 را شرح دهند. يغربالگر رويپذ بيآس يگروهها يبند خيو تقس فيتعر -9

 انواع روشهاي پيشگيري از بارداري را توضيح دهند. -11
 بيان كنند.را  ريپذ بيآس يبهداشت گروهها -11
 راتوضيح دهد؟ تنييخ خانواده يبرنامه ها يابيرزش. 12
 را بيان كند؟ تنييخ خانواده ه  و آموزش در زمينه . نحوه مشاور13

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 آموزشی فيلخ )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 شرح دهید( )لطفا وظایف و تکالیف دانشجو:
 .حضور بموقع در كالس1
 .حضور فعال وبانشاط دركالس 2
 .موبايل خودرا خاموش نمايد3
 .در جلسات بعدي باآمادگي در كالس شركت نمايد.4
 .از شلوغي وهمهمه دركالس بپرهيزد5

 وسایل کمک آموزشی:   
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   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 موالژ  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد08آزمون پایان ترم   

 نمره درصد 11شركت فعال در كالس    نمره درصد 08انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایهچندگزین       پاسخ كوتاه

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Williams obstetrics Cunningham, F Gary. 24th edition. New York : McGraw-Hill 

Education/Medical, [2014]. NLM ID: 101626979  

 اینترنتی 

 www.pubmed 

 www.daneshyar.net 
 

 منابع فارسی:
 1333، گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم 0211كانینگهام و همكاران، مامايي ويلیامز  .1
آخرين . تهران . انتشارات بشری چاپ  ذوالفقاری ، میترا : نوقابي ، احمد علي . پرستاری بهداشت مادر و نوزاد .0

 چاپ
 آخرين چاپ، درخشانتهران: انتشارات جلدسوم بهداشت عمومي و همكاران. . حاتمي ، حسین 3
 . دستورالعملهای كشوری تنظیم خانواده آخرين چاپ1
 . دستورالعملهای كشوری واكسیناسیون آخرين چاپ5
 چاپ. مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران آخرين 6
 . مراقبتهای ادغام يافته سالمت كودك سالم آخرين چاپ7
 1331درسنامه پزشكي پیشگیری اجتماعي پارك چاپ  -8
 مراقبت آغوشي كانگاروئي راهنمای مراقبت از نوزادان نارس ويژه والدين دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت-3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط نوان مطالبع تاریخ جلسه

1 
11/11/36 

و  MCHنقش ماما در  عريف بهداشت باروري وفلسفه واهداف ومروري برت

PHC ، و تنييخ خانواده در ايران و جهان بهداشت مادر و كودك خدمات 

خانم 

 مسعودی 

 " اهميت بهداشت بلوغ ،قبل از ازدواج ومقاربت و زمان لقاح 01/11 2

 " (باتاكيدبربرنامه ها و كالسهاي آمادگيباردار ) زنومراقبتها بهداشت  08/11 3

4 
5/10 

وحمايت  دوران بعد از زايمان و شير دهيدرمادران  جنسيبهداشت رواني و 

 خانواده و اجتماع از مادران

" 

5 
10/10 

 اهميت ونقش بهداشت جسمي نوزاد و كودك وتوانمند سازي 

 ...(والدين در نگهداري شيرخوار )مراقبت كانگوروئي و

" 

9 
13/10 

بهداشت جسمي نوزاد وكودك با تاكيد برتغذيه از شير مادر وغذاهاي كمكي 

 ومشكالت شايع كودكان دراين دوران

" 

7 
06/10 

از تولد تا  )واكسيناسيون و تغذيه در سنين مختلف و پايش آن شد و تكامل ر

 نوجواني(

" 

8 
13/1/37 

افرادخانواده ورفتار مناسب با  )روابطكودكوهداشت اجتماعي و رواني نوزاد ب

 او.........(

" 

 " بهداشت سنين قبل از مدرسه وبهداشت مدارس 06/1 9

 " بهداشت كودكان معلول جسمي و ذهني و توانبخشي و انواع آن 0/0 11

 " تعريف و تقسيخ بندي گروههاي آسيب پذيرو غربالگري 3/0 11

 " كودك و سالمندان و معلولين( بهداشت گروههاي آسيب پذير)مادر و  16/0 12

 " روشهاي پيشگيري از بارداري)هورمونال( 03/0 13

 " وروشهاي مكانيكال(  IUDادامه روشهاي پيشگيري از بارداري) 32/0 14

 " دامه روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري)جراحي ونوين(ا 6/3 15

 " خانوادهتنييخ  آموزش و مشاوره و ارزشيابي برنامه هاي 13/3 19

 


