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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک

 
 

 :کارگاه/دوره/عنوان درس

  بهداشت مادر و کودک
 آموزش بهداشت گروه آموزشی:

تعداد واحد/ساعت: )برای 

 ساعت 2/34 درس(
 بهداشت مانی:دانشکده/ مرکز آموزشی در

 جلسه  17 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس نفر 18تعداد گروه هدف:

گروه  رشته  و مقطع تحصیلی

 ناپیوسته کارشناسی :هدف 

 بهداشت عمومی

 99 بهمن  زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه

 Shakiba_mm@yahoo.com 09303223911 01333824663 اراستادی شکیبا مریم

 

 

 

 

 

 معرفي و اهداف درس

  الکترونیک دورهطرح 
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 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

 ود.شدک گفته می ارتقایی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی مادران و کودکان بهداشت مادر و کوبه مراقبتهای بهداشتی، 

یش از بخشی از طیف وسیع خدمات بهداشت باروری است که به سالمت مادران در دوران پکودک مادر و  بهداشت 

اشت ا اهمیت بهدبدر این درس فراگیران بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان و نیز سالمت کودکان می پردازد. 

سال آشنا  6ودکان زیر زایمان و مراقبتهای ک مادر و کودک، مراقبتهای قبل از ازدواج، مراقبتهای دوران بارداری، بعد از

یر مادر و می شوند. مفاهیم و شاخصهای مرگ مادر و کودک را فراگرفته و عوامل زمینه ساز و مرتبط با مرگ و م

ه را در دانشجویان در طول دوره ضمن مطالعه به موقع مطالب باید تکالیف مشخص شدکودک را فراخواهند گرفت. 

د. تکالیف مرحله نمره نهایی را تشکیل می ده %70گزینه ای است و  4دهند. آزمون پایان ترم بصورت مهلت معین انجام 

 نمره  را به خود اختصاص خواهند داد.  %5، حضور فعال و به انجام به موقع تکالیف  %25ای 

 
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 کلیاتی در مورد بهداشت مادر و کودکآشنایی با   -1

 ا چگونگی مراقبتهای مادران و کودکانآشنایی ب -2

 آشنایی با رشد و تکامل کودکان و عوامل موثر برآن -3

 آشنایی با عوامل موثر در سالمت مادر و کودک و راههای پیشگیری از آن -4

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 رونده پونگی تشکیل رداری شامل مشاوره ازدواج،  آزمایشهای قبل از ازدواج، مشاوره ژنتیک، و چگبا مراقبتهای و خدمات قبل از با

 برای مراقبتهای قبل از بارداری آشنا شود.

 شنا شود.رد با آنها آ، تعیین زمان زایمان ، مشکالت شایع دوران بارداری و نحوه برخوکیل پرونده شمراقبتهای حین بارداری  شامل ت 

 ختلف زایمان با ذکر خصوصیات هر مرحله ، نحوه مراقبت مادر حین زایمان و پس از زایمان را بداندمراحل م 

  آشنا گردد.با دوره نفاس ، مراقبتها ی پس از زایمان و عوارض بعد از زایمان 

 .با نوزاد طبیعی ، فیزیولوژی نوزاد و روشهای مراقبت فوری از نوازد آشنا شود 

 ل خطر آن آشنا گردد.با نوزاد پرخطر و عوام 

 .مراحل رشد و تکامل و عوامل موثر برآن را فراگیرد 

 .با روشهای مراقبت و کودکان و منحنی رشد آشنا شود 

  .روشهای تغذیه تکمیلی و انواع سوء تغذیه در کودکان را فرا گیرد 

 ردد.ایران آشنا گجهان و در  و کودکان، انواع آن  و علل مرگ مادران و کودک با مرگ مادر 
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 1400-1399دوم نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 

تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

1 

تعریف و اهمیت بهداشت مادر و 

کودک، مراقبتهای قبل از ازدواج و قبل 

 از بارداری

دكتر 

 شکیبا

 30 چند رسانه اي 1

 شهریور

 همانروز

2 

شنایی با آمراقبتهای دوران بارداری: 

اصطالحات، روشهای تشخیص 

حاملگی، عالئم هشدار دهنده، معاینه 

فیزیکی، آموزش نکات بهداشتی و 

 تغذیه ای ، تعیین سن حاملگی

دكتر 

 شکیبا

 همانروز مهر 7 چند رسانه اي 1

3 

مشکالت شایع دوران بارداری و 

آموزش نکات مربوطه )کمر درد، تهوع 

استفراغ، واریس، یبوست و و 

هموروئید، سوزش سردل، ادم بارداری 

پیکا و ویار،تعریف حاملگی پرخطر ، 

عوارض شایع دوران بارداری )سقط و 

 زایمان زودرس، پارگی پرده ها(

دكتر 

 شکیبا

 همانروز مهر 14 چند رسانه اي 1

4 

تعریف و مراقبت های مراحل زایمانی و 

و  دوران نفاس: تغییران بالینی

 فیزیولوژیک دوران نفاس

دكتر 

 شکیبا

 همانروز مهر 21 چند رسانه اي 1

5 

آشنایی با عوارض دوران بعد از 

اززایمان, خونریزی، عفونت بعد از 

زایمان، ترمبوفلبیت، اختالالت 

 سایکولوژیک،

دكتر 

 شکیبا

 همانروز مهر 28 چند رسانه اي 1

6 

تغذیه با شیر مادر )آناتومی پستان، 

زیولوژی و مراحل تولید شیر، فواید فی

 تغذیه با شیر مادر

دكتر 

 شکیبا

 همانروز آبان 5 چند رسانه اي 1

7 
طریقه درست شیردهی، مشکالت تغذیه 

 با شیر مادر
دكتر 

 شکیبا

 همانروز آبان 12 چند رسانه اي 1

8 

خصوصیات نوزاد طبیعی، فیزیولوژی 
نوزاد، روشهای مراقبت فوری از 

 نوزاد

دكتر 

 کیباش

 همانروز آبان 26 چند رسانه اي 1
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9 
معاینات دوره نوزادی، رفلکسهای 

 نوزادی، غربالگری نوزاد
دكتر 

 شکیبا

  آذر 3  

10 

نوزاد آسیب پذیر شامل نوزاد کم 
وزن، نوزاد نارس، دیررس، و دارای 

اختالل رشد، عوامل موثر بر تولد 
 نوزاد آسیب پذیر

دكتر 

 شکیبا

 همانروز آدر10 چند رسانه اي 

11 

رشد و تکامل کودکان، عوامل موثر 
بر رشد و تکامل ، شاخصهای اندازه 

 گیری رشد

دكتر 

 شکیبا

 همانروز آدر17 چند رسانه اي 

12 
آشنایی با نمودار رشد و تفسیر آن و 

 سال  6مراقبت از کودکان زیر 
دكتر 

 شکیبا

 همانروز آذر 24 چند رسانه اي 

13 
دكتر  یلیروشها و مراحل تغذیه تکم

 شکیبا

 همانروز آذر 30 چند رسانه اي 

14 

سوء تغذیه در کودکان، اهمیتف 
انواع، تشخیص و طبقه بندی و 

 پیشگیری

دكتر 

 شکیبا

 همانروز دي1 چند رسانه اي 

15 

، اهمیت، مرگ و میر کودکان 
مرگ و عوامل موثر بر شاخصها، 

 در جهان و ایران کودک

دكتر 

 شکیبا

 همانروز دي 8 چند رسانه اي 

16 

تعریف و ، مرگ و میر مادران: اهمیت
تقسیم بندی، اپیدمیولوژی مرگ مادر در 
ایران؛ علل مرگ مادر.اقدامات کنترل و 

 پیشگیری

دكتر 

 شکیبا

 همانروز دي 15 چند رسانه اي 

17 

طبق     آنالینآزمون 

 زمانبندي
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/ودانشج وظایف توضیح خیر بلي

 ارائه مطالعه   * و منابع اصلیمحتوای 

معرفی منابع برای مطالعه  مطالعه   * بیشتر مطالعه منابع

 بیشتر

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع در سامانه اعالم خواهد شد  * تمرین ها

سش حضور فعال جهت مباحثه و پر   * تاالر گفتگو

 و پاسخ

 

      طرح سوال

      سواالت متداول

 طراحی، اجرا و تحلیل ازمون حضور فعال   * آزمون

      اتاق گفتگو

  حضور فعال در صورت لزوم  * کالس آنالین

      اخبار

استفاده از بازخوردها جهت ارتقای  تکمیل فرم ارزشیابی دوره و مدرس    نظرسنجی

 کیفیت آموزش

      زمونخود آ

 طراحی تمرین و ارائه بازخورد انجام و ارائه به موقع   * هاتکالیف و پروژه

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسداب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این ) عنوان کت

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
 رشت، کتیبه گیل 1386بهداشت باروری، فاطمه رافت،  -1

 صل یازدهمف -جلد سوم -مندن ارجانتشارا -تهران 1387 -سن حاتمیح -کتاب جامع بهداشت عمومی -2

 نوع محتوا
  یلمف اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر  (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خومانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و ز

 لحاظ نمایید.

ره
ما

ش
 

عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

سوال از 

مباحث 

 درسی

تا یک هفته  سوال از مباحث درسی در طول ترم 4ارائه 

پس از ارائه 

 تکلیف 

یک هفته 

پس از 

پاسخ 

 دانشجویان

یری تسهیل در یادگ

و ارزیابی میزان 

 یادگیری دانشجو

 

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

 در کل دوره 5 حضور فعال

براساس زمان تعیین  25 تمرینات مرحله ای

 شده

 هماهنگی با 70 آزمون پایانی

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 رسد محتوای و  درسی موضوعات اخذ  
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 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

  


