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  هبهبیی :گروه آموزشی                                               پزستبری ٍ هبهبیی        :دانشکذه

 95-96 دوم :                              نیمسال تحصیلی و سال تحصیلیمبرضٌبسی هبهبیی : تحصیلیرشتهیو مقطع 

ًظزی: دًَع ٍاح    2تعذاد ٍاحذ                        بهذاشت مادر و کودک                              : ًبم ٍاحذ درسی

 2و1ی  داخلیهایماری و بیوپاتولوژیزیف :یص ًیبسح    

 6مالس ضوبرُ: هنبى ثزگشاری   14-16 : سبعتسِ ضٌجِ: رٍس: سهبى ثزگشاری مالس

 ییدمتز چٌگب :(ثِ تزتیت حزٍف الفجب)  دمتز چٌگبیی        اسبتیذ:هسئَل درس ًفز 20 :تعذاد داًطجَیبى

  10-12ینطٌجِ : سبعبت هطبٍرُ ثب داًطجَ

 (لطفا شرح دهیذ) :شرح دوره

 یبفتِ ّبی علوی  در جْت مول ثِ تأهیي ثْذاضت ٍ سالهت جسوی ، ایي درس ثِ داًطجَیبى مول هی مٌذ تب

 .  را ثیبهَسًذرٍاًی ٍ اجتوبعی هبدر ٍ مَدك ٍ خبًَادُ

 

 (لطفا شرح دهیذ): هذف کلی

كاربزد يافتِ ّاي علوي در هَرد بْداضت قبل اس اسدٍاج ، دٍراى بارداري ، سايواى ٍ بعد اس سايواى ٍ تٌظين خاًَادُ ، 

 بْداضت ًَساد ٍ كَدك سالن ٍ آسيب پذيز

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ):بینابینیاهذاف 
.  مالصى را ضزح دٌّذیُیهبریعالئن تطخیع ٍ درهبى ة- 1

.  دٌّذحی پَست را تَضیرٍسی ٍ ٍی قبرچ،ی اًگلیّبی هبریهزاقجتْبی هزثَط ثِ ة- 2

.  دٌّذحی را تَضسیفلی ٍ درهبى سظیعالئن، تطخ- 3

.  را ثیبى مٌٌذPHC ٍ MCHًقص هبهب در - 

. اغَل ٍ داهٌِ ثْذاضت هبدر ٍ مَدك را ضزح دٌّذ- 2

. ثْذاضت دٍراى ثلَغ، اسدٍاج را تَضیح دٌّذ- 3

. ثْذاضت جسوی ٍ رٍاًی ٍ اجتوبعی سى ثبردار را ثیبى مٌٌذ- 4

. ثْذاضت سى ثبردار در حیي سایوبى، ثعذ اس سایوبى ٍ ضیز دّی را تَضیح دٌّذ- 5

. ثْذاضت جسوی ًَساد ، مَدك را ثیبى مٌٌذ- 6

. رضذ ٍ تنبهل را اس سهبى تَلذ تب ًَجَاًی تَضیح دٌّذ- 7

. را تَضیح دٌّذ (ضبهل هعبیٌبت ٍ ٍامسیٌبسیَى)هزاقجتْبی السم اس مَدك - 8

. اهَر جوعیتی را ضزح دٌّذ- 9

. اًَاع رٍضْبی پیطگیزی اس ثبرداری را تَضیح دٌّذ- 10

. هبهبیی جبهعِ ًگز را تعزیف ٍ اّذاف ٍ ارمبى آًزا ثیبى مٌٌذ- 11

. ًیبسّب ٍاٍلَیتْبی ثزًبهِ ریشی را ثزاسبس فزآیٌذ آهَسش ثْذاضت تَضیح دّذ. 12

 .اسدٍاج،یبرداری ،یبئسگی،تغذیِ مَدك را ثیبى مٌذ)ًحَُ هطبٍرُ  در سهیٌِ ّبی هختلف. 13
 

: شیوههای تذریس

 *   پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ*سخٌزاًی

 (TBL)یبدگیزی هجتٌی ثز تین  (PBL)  یبدگیزی هجتٌی ثز حل هسئلِ*ثحث گزٍّی
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 (لطفا شرح دهیذ) :وظایف و تکالیف دانشجو

 . بوَقع حضَر يابٌددر كالس- 1

 .داضتِ باضٌدباًطاط دركالس  حضَر فعال ٍ.2

 .هَبايل خَدرا خاهَش ًوايد.3

. در جلسات بعدي باآهادگي در كالس ضزكت ًوايد.4

 ّوْوِ دركالس بپزّيشد اس ضلَغي ٍ.5

 

:   وسایل کمک آموزشی

   *  پزٍصمتَر اسالیذ  تختِ ٍ گچ*ٍایت ثزد

  --------------(لطفبً ًبم ثجزیذ)سبیز هَارد  

 

 (از نمره کل) :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درغذ ًوزُ    40آسهَى هیبى تزمدرغذ ًوزُ   40آسهَى پبیبى تزم 

 درغذ ًوزُ     10اًجبم تنبلیف درغذ ًوز10ُضزمت فعبل در مالس  

  ----------(لطفبً ًبم ثجزیذ)سبیز هَارد 

 

 نوع آزمون

 * غلط-  غحیح          جَر مزدًی*       چٌذگشیٌْبی*پبسخ مَتبُ     تطزیحی

  -----------(لطفب ًبم ثجزیذ)سبیز هَارد 

  

: (لطفا نام ببریذ): منابع پیشنهادی برای مطالعه

: منابع انگلیسی -

 

: منابع فارسی

 1393انتشارات گلبان، : تهران. (ناشر)، مترجم 2014كانينگهام و همكاران، مامايي ويليامز -1

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

 چاپ نیانتشارات درخشان، آخر: جلدسوم بهداشت عمومي تهران. حاتمي ، حسين و همكاران - 3

 چاپ نی خانواده آخرمی تنظی کشوریدستورالعملها - 4

 چاپ نی آخرونیناسی واکسی کشوریدستورالعملها- 5

 چاپ نی سالمت مادران آخرافتهی ادغام یمراقبتها- 6

  چاپنی سالمت کودک سالم آخرافتهی ادغام یمراقبتها. 7
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 جذول زمانبنذی هفتگی

 

عنوان  مدرس  تاريخ  روز  جلسات 

12/11/93 دکتر چنگايی ، اصَل ٍ داهٌِ بْداضت هادر ٍ كَدكتعزيف بْداضت بارٍري،  سه  شنبه اٍل 

MCH ٍ PHC " 19/11ًقص هاها در  دٍم  سه  شنبه

 هزتبظ با بْداضت بارٍري ٍ ٍضعيت ايزاى MDGاّداف ّشارُ سَم 

در دستيابي بِ ايي اّداف 
" 26/11

 سه  شنبه
سَم 

بْداضت دٍراى بلَغ، هطاٍرُ قبل اس اسدٍاج  " 3/12 چْبرم  سه  شنبه

10/12 " هطاٍرُ اسدٍاج ٍ قبل اس بارداري  پٌجن  سه  شنبه

17/12 " هزاقبت بارداري ٍ بْداضت رٍاًي اجتواعي سى باردار  ضطن  سه  شنبه

24/12 " هزاقبتْاي پس اس سايواى عبق پزٍتَكل  ّفتن  سه  شنبه

15/1/96 " تقسين بٌدي گزٍّْاي آسيب پذيز ٍ غزبالگزي  ّطتن  سه  شنبه

22/1 دکتر جنانی  (...سًاى خياباًي، سًداًي، هعاتديي ٍ )بْداضت گزٍُ ّاي آسيب پذيز  ًْن  سه  شنبه

29/1 " تعزيف سالوٌدي ٍ هزاحل آى دّن  سه  شنبه

5/2 " بْداضت جسوي ٍ رٍاًي سالوٌدي یبسدّن  سه  شنبه

12/2 " بيواريْاي ضايع سالوٌدي، هکول درهاًي دٍاسدّن  سه  شنبه

19/2 " ي حقَق كَدك ٍ حقَق بْداضت بارٍرٍىي كٌَاًسيهعزف سیشدّن  سه  شنبه

26/2 " تٌظين خاًَادُ ٍ ابعاد آى چْبردّن  سه  شنبه

2/3 " رٍضْاي تٌظين خاًَادُ پبًشدّن  سه  شنبه

9/3 " آهَسش، هطاٍرُ ٍ ارسضيابي تٌظين خاًَادُ ضبًشدّن  سه  شنبه

 

 


