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  مامایی گروه آموزشی:                                               پرستاری و مامایی        دانشکده:

 400-401 دوم :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                              کارشناسی مامایی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 

نظری د:نوع واح    2تعداد واحد                                         بهداشت مادر و کودک             : نام واحد درسی

 2و1 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف یش نیاز:پ    

 6کالس شماره مکان برگزاری:   8-10 :ساعت شنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 ییدکتر چنگا یب حروف الفبا(:)به ترت ساتیدا        دکتر چنگایی مسئول درس: نفر 20 تعداد دانشجویان:

  10-12شنبه دو ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

یافته های علمی  در جهت کمک به تأمین بهداشتت و ستالمت جستمی    این درس به دانشجویان کمک می کند تا

  را بیاموزند. روانی و اجتماعی مادر و کودك و خانواده

 

 ح دهید()لطفا شرهدف کلی: 

كاربرد يافته هاي علمي در مورد بهداشت قبل از ازدواج ، دوران بارداري ، زايمان و بعد از زايمان و تنظيم خانواده ، 

 بهداشت نوزاد و كودك سالم و آسيب پذير

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 نند.را بیان ک MCHو  PHCنقش ماما در  -1

 اصول و دامنه بهداشت مادر و کودك را شرح دهند. -2

 بهداشت دوران بلوغ  ازدواج را توضیح دهند. -3

 بهداشت جسمی و روانی و اجتماعی زن باردار را بیان کنند. -4

 بهداشت زن باردار در حین زایمان  بعد از زایمان و شیر دهی را توضیح دهند. -5

 را بیان کنند.بهداشت جسمی نوزاد   کودك  -6

 رشد و تکامل را از زمان تولد تا نوجوانی توضیح دهند. -7

 مراقبتهای الزم از کودك )شامل معاینات و واکسیناسیون( را توضیح دهند. -8

 امور جمعیتی را شرح دهند. -9

 انواع روشهای پیشگیری از بارداری را توضیح دهند. -10

 ارکان آنرا بیان کنند. مامایی جامعه نگر را تعریف و اهداف و -11

 . نیازها واولویتهای برنامه ریزی را براساس فرآیند آموزش بهداشت توضیح دهد.12

 . نحوه مشاوره  در زمینه های مختلف)ازدواج یارداری  یائسگی تغذیه کودك را بیان کند.13
 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  یبحث گروه

 *                  پاورپوینت صدا گذاری شده* sky roomسامانه نوید*                     

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
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 بموقع حضور يابند. آنالين در كالس -1

 ه باشند.داشتبانشاط دركالس  .حضور فعال و2

 .در جلسات بعدي باآمادگي در كالس شركت نمايد.3

 

 وسایل آموزشی:  

وب ستروی      سامانه مدیریت یادگیری          کامپیوتر              ویدئو پروژکتور     وایت برد 

 کالس آنالین 

 سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(:         سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت نحوه

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 3 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 2 های کالسی در سامانه نویدآزمون 2

 1 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

 3 امتحان مستمر 4

 11 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     شریحیت

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 

 منابع فارسی:

 چاپ آخرن: انتشارات گلبان، مترجم )ناشر(. تهرا، كانينگهام و همكاران، مامايي ويليامز -1

 نيذوالفقاري ، ميترا : نوقابي ، احمد علي . پرستاري بهداشت مادر و نوزاد . تهران . انتشارات بشري چاپ آخر -2
 چاپ

 چاپ نيحاتمي ، حسين و همكاران. جلدسوم بهداشت عمومي تهران: انتشارات درخشان، آخر  -3

 چاپ نيآخرخانواده  ميتنظ یکشور یدستورالعملها  -4
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 چاپ نيآخر ونيناسيواکس یکشور یدستورالعملها -5

 چاپ نيسالمت مادران آخر افتهيادغام  یمراقبتها -6

 چاپ نيسالمت کودک سالم آخر افتهيادغام  ی. مراقبتها7
 

 

 توضیحات مهم:

 

 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 

  ای مربوط به جلسه  به عنوان آفالین  بارگذاری محتوای چندرسانهدر صورت انتخاب جلسه به صورت

های جلسات آفالین نیز تواند عالوه بر آن از سایر ماژولگردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه توانید نسبت به عالمتاستفاده نماید. بنابراین  می

 نمایید.اقدام 

  
  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد

 است  سعی شود کمتر کالس برگزار شود.
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 بندی ارائه درسجدول زمان

ف
دي

ر
 

 عنوان جلسه تاريخ

های تکميلی فعاليت شيوه ارائه جلسه
ساعت  جلسات آفالين

 رگزاری ب
 مدرس

خودآزمو آفالين آنالين
 ن

تکلي
 ف

گفتگ
 و

1 
16/11/

400 

اصول تعريف بهداشت باروری، 

 ، و دامنه بهداشت مادر و كودك
*    * 8 

دکتر 
 چنگايی

2 23/11 
و   PHCو  MCHمروری بر 

 نقش ماما در آن
 *    

دکتر  8
 چنگايی

3 30/11 

مرتبط  MDGاهداف هزاره سوم 

روري و وضعيت با بهداشت با

 ايران در دستيابي به اين اهداف

 *  *  

8 
دکتر 
 چنگايی

4 7/12 
بهداشت دوران بلوغ، مشاوره 

 قبل از ازدواج
 *    

دکتر  8
 چنگايی

5 14/12 
مشاوره ازدواج و قبل از 

 بارداری 
*     8 

دکتر 
 چنگايی

6 21/12 
مراقبت بارداری و بهداشت 

 روانی اجتماعی زن باردار 
 *  *  8 

دکتر 
 چنگايی

7 20/1/401 
مراقبتهای پس از زايمان طبق 

 پروتوکل 
*     8 

دکتر 
 چنگايی

8 27/1 
تقسيم بندی گروههای آسيب پذير 

 و غربالگری 
 *   * 8 

دکتر 
 چنگايی

9 4/2 

بهداشت گروه های آسيب پذير ) 

زنان خيابانی، زندانی، معاتدين 

 و...( 

 *    8 
دکتر 
 چنگايی

 8  *  *  عريف سالمندی و مراحل آنت 11/2 10
دکتر 
 چنگايی

 8    *  بهداشت جسمی و روانی سالمندی 18/2 11
دکتر 
 چنگايی

12 25/2 
معرفی کنوانسيون حقوق کودک 

 و حقوق بهداشت باروری
*     8 

دکتر 
 چنگايی

 8 *   *  تنظيم خانواده و ابعاد آن 1/32 13
دکتر 
 چنگايی

 8   * *  نوادهروشهای تنظيم خا 8/3 14
دکتر 
 چنگايی

 8    *  روشهای تنظيم خانواده 15/3 15
دکتر 
 چنگايی

16 22/3 
آموزش، مشاوره و ارزشيابی 

 تنظيم خانواده
*     8 

دکتر 
 چنگايی

 


