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  مامایی گروه آموزشی:                                               پرستاری و مامایی        دانشکده:

 1401-1402 دوم :سال تحصیلی              مامایی ناپیوسته کارشناسی 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

 چنگائیتر دک-جنانیدکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا        جنانیدکتر  مسئول درس: نفر 18 تعداد دانشجویان:

 https://lumsnavid.vums.ac.ir/ 
 https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.janani 

  12-14، شنبه  10-12 سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( :شرح دوره

جتمالاعی یافته های علمی  در جهت کمک به تأمین بهداشت و سالالمت جسالمی ، روانالی و ا این درس به دانشجویان کمک می کند تا

  را بیاموزند. مادر و کودك و خانواده

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

شالت نالوزاد و نواده ، بهدا، زایمان و بعد از زایمان و تنظالی  خالاکاربرد یافته های علمی در مورد بهداشت قبل از ازدواج ، دوران بارداری 

 کودك سال  و آسیب پذیر

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 را بیان کنند. MCHو  PHCنقش ماما در  -1

 امنه بهداشت مادر و کودك را شرح دهند.اصول و د -2

 ازدواج را توضیح دهند.بهداشت دوران بلوغ،  -3

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

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

 ن کنند.کودك را بیا بهداشت جسمی نوزاد ، -6

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

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

 را شرح دهند. شناسی جمعیت کلیات-9

 واع روشهای پیشگیری از بارداری را توضیح دهند.ان -10

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

 یند آموزش بهداشت توضیح دهد.. نیازها واولویتهای برنامه ریزی را براساس فرآ12

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

 ی آشنا شود . حقوق کودك و حقوق بهداشت بارور ونیکنوانسبا .14

https://lumsnavid.vums.ac.ir/
https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.janani
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 های تدریس:شیوه

  *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده   * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  *(PBLیری مبتنی بر حل مسئله)یادگ   بحث گروهی

  *پاورپوینت صدا گذاری شده                   * sky room                      *سامانه نوید

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 بموقع حضور یابند. آنالین در کالس -1

 شند.داشته بابانشاط درکالس  .حضور فعال و2

 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.3
 

 وسایل آموزشی:  

 وب سرویس کالس آنالین     سامانه مدیریت یادگیری          کامپیوتر              ویدئو پروژکتور     وایت برد 

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

 های مختلف دانشجو:یابی دانشجو و سه  هر کدام از فعالیتنحوه ارزش

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 2 انجام تکالیف در در زمان مقرر 1

 1 های کالسی آزمون 2

 1 فعال در کالسحضور  3

 8 میان ترمامتحان  4

 8 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون

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

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

  منابع انگلیسی: -

- Up To  Date  

- Sience direct 

 سایتهای معتبر ) سازمان بهداشت جهانی ، انجمن بین المللی زنان ومامایی.......(-
 

 سی:منابع فار
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 چاپ آخرمترج  )ناشر(. تهران: انتشارات گلبان، ، کانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز -1

 چاپ نیذوالفقاری ، میترا : نوقابی ، احمد علی . پرستاری بهداشت مادر و نوزاد . تهران . انتشارات بشری چاپ آخر -2

 چاپ نیشارات درخشان، آخرحاتمی ، حسین و همکاران. جلدسوم بهداشت عمومی تهران: انت  -3

 اداره کودکان ، خانواده پزشک ) وزارت بهداشت ، معاونت سالمت ، دفتر سالمت ، ریغ ژهیکودك سال  ( و افتهیمراقبت ادغام  4-

خانواده ، اداره  سالمت پزشکان ) ، وزارت بهداشت ، معاونت سالمت ، دفتر ریغ ژهیاطفال ( و یهایناخوش افتهیادغام  یمراقبتها -5

 کودکان

سالمت خانواده و  سالمت،دفتر خانواده دو جلد ( سطح اول و سطح دوم ) ، وزرات بهداشت ، معاونت  یارائه خدمات تنظ یراهنما - 6

 تیجمع

 یها برنامه یبازنگر تهیسالمت ، کم یبرنامه ها تیریسالمت و پزشک خانواده ، وزارت بهداشت، اداره مد  یشرح خدمات ت  7- 

 سالمت مرکز توسعه شبکه

،  تیو جمع خانواده ) ، وزارت بهداشت ، دفتر سالمت یمارستانیخدمات خارج ب یسالمت مادران ( راهنما افتهیادغام  یمراقبتها - 8

 ، آخرین چاپاداره سالمت مادران

سالمت خانواده و  دفتر وزارت بهداشت ،،  مانیکاهش درد زا ییردارویغ یو ارائه روشها یعیطب مانیانجام زا یکشور یراهنما  -9

 ان، اداره سالمت مادر تیجمع

،  تیخانواده و جمع سالمت دوستدار مادر ، وزارت بهداشت ، دفتر یمارستانهای، ب مانیو زا ییارائه خدمات ماما یکشور یراهنما -10

 اداره سالمت مادران

 چاپ نیآخر،  یهو اس ، گالنت اس ک نگتنی، لوذ ییمراقبت کانگرو  -11

،  تیخانواده و جمع سالمت، وزارت بهداشت ، دفتر نیوالد ژهیمراقبت از نوزادان نارس و ی، راهنما ( ییکانگرو ) یمراقبت آغوش -12

 اداره سالمت نوزادان

 ادرانسالمت م اداره، تی، وزارت بهداشت ، معاونت سالمت ، دفتر سالمت خانواده و جمع یمراقبت مرگ مادر ینظام کشور  -13

 توضیحات مه :
 

 زار کرد.توان به صورت آفالین و یا آنالین برگهرجلسه را می 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

کيمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 پایه محسوب ای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارددر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه 

توانید نسبت به ماید. بنابراین، مینین نیز استفاده های جلسات آفالتواند عالوه بر آن از سایر ماژولگردد و استاد درس میمی

 در ستون مربوطه اقدام نمایید. گذاری بخش ماژول جلسات آفالینعالمت

  

 ی شود کمترست، سعانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد ا 

 کالس برگزار شود.
 

 

 ی ارائه درسبندجدول زمان

ف
دی
ر

 

 عنوان جلسه تاریخ

های تکمیلی جلسات فعالیت شیوه ارائه جلسه

 آفالین
ساعت 

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین  حضوری

1 
22/11/

401 

تعریف بهداشت باروری، اصول 

و دامنه بهداشت مادر و 

و  MCHبر  یمرورکودك، 

PHC  و نقش ماما در آن (

 طیل رسمی( تع

*  *    16-14 
دکتر 

 جنانی

2 29/11 

بهداشت دوران بلوغ، مشاوره 

) تعطیل رسمی قبل از ازدواج

) 

*  *    

دکتر  16-14

 یجنان

3 6/12 
مشاوره ازدواج و قبل از 

 طبق پروتوکل یباردار
*  *  *  

دکتر  16-14

 یجنان

4 13/12 

و بهداشت  یمراقبت باردار

 ،رزن باردا یاجتماع یروان

طبق  مانیپس از زا یمراقبتها

 پروتوکل

*  *    

دکتر  16-14

 یجنان

5 20/12 

 ریبا ش هیونقش تغذ تیاهم

 – یردهیش یها کیتکن-مادر

 یردهیمشکالت ش

*      

دکتر  16-14

 یجنان

6 
19/1/

1402 

 یردهیآموزش و مشاوره ش

دوستدار  یمارستانهایب
*  *  *  

ر دکت 16-14

 یجنان
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 ، مراقبت کانگوروئی کودك

7 26/1/ 

رشد و تکامل از تولد تا 

مراقبتهای ادغام – ینوجوان

 یافته کودك سال   

*      

دکتر  16-14

 یجنان

8 2/2 

برنامه ایمن سازی ، 

مراقبتهای ادغام یافته 

)تعطیل ناخوشی های اطفال 

 رسمی (

*  *   * 

دکتر  16-14

 یجنان

9 9/2 

گروه  تعریف و تقسی  بندی 

با تاکید بر ر های آسیب پذی

غربالگری ، بهداشت گروههای 

آسیب پذیر )معلولین ، عقب 

  افتاده ها .....

*  *    

16-14 

دکتر 

 چنگائی

10 16/2 

، تعریف سالمندی و مراحل آن

 یو روان یبهداشت جسم

 یسالمند

*  *  *  

دکتر  16-14

 یچنگائ

11 23/2 

بیماریهای شایع در سالمندی 

با ، مکمل درمانی، سازگاری 

 شرایط سالمندی 

*  *    

دکتر  16-14

 یچنگائ

12 30/2 

معرفی کنوانسیون حقوق 

کودك و حقوق بهداشت 

 باروری

*  *    

دکتر  16-14

 یچنگائ

13 6/3 
) تنظی  خانواده و ابعاد آن

 تعطیل رسمی (
*  *   * 

دکتر  16-14

 یچنگائ

   * *  * روشهای تنظی  خانواده 13/3 14
دکتر  16-14

 یچنگائ

    *  * روشهای تنظی  خانواده 20/3 15
دکتر  16-14

 یچنگائ

16 27/3 
آموزش، مشاوره و ارزشیابی 

، شاخص تنظی  خانوادهبرنامه 
*  *    

دکتر  16-14

 یچنگائ
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CEEP 

 


