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 ف کلی ردس:ا هدا
  ت مادر و کودک، بهداشت ازدواج و قبل از بارداریآشنایی با کلیات بهداش

ف اختصاصی  :ردس اهدا
 بهداشت مادر و کودک را تعریف کند

 اهمیت بهداشت مادر و کودک را دریافت و  به آن توجه کند

 اهداف بهداشت مادر و کودک را نام ببرد.

 اهمیت بهداشت ازدواج را بیان کند

ببرد. شرایط مورد نیاز برای ازدواج را نام   

 مشاوره ازدواج  و مشاوره ژنتیک را تعریف کند 

 شرایط مورد نیاز برای ارائه مشاوره ژنتیک را نام ببرد

 مراقبتهای قبل از بارداری را توصیف کند

 اهداف مشاوره قبل از حاملگی را نام ببرد

 اجزای پرونده مراقبت قبل از بارداری را تمیز دهد

سابقه پزشکی و بارداری را در گرفتن  شرح حال پرونده مراقبت بکار بندد.  اجزای مختلف مشخصات زمینه ای ،  

 آزمایشات  پرونده مراقبت قبل از بارداری را نام ببرد

 معاینات مربوط به پرونده مراقبت قبل از بارداری را طبقه بندی کند. 

اری نام ببرد.واکسن ها و مکملهای مورد نیاز برای استفاده مادران در مراقبت قبل از بارد  

 اصطالحات پرونده مراقبت قبل از بارداری را شرح دهد.

 

 

 

 طرح دوره ردوس نظری 



ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با مراقبتهای دوران بارداری

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 ندمراقبتهای دوران بارداری را تعریف ک

 اهداف مراقبتهای دوران بارداری را شرح دهد

 ناتال را تعیین کندزمان های مراجعه برای دریافت مراقبتهای پره 

 ی را نام ببرد. اجزای پرونده مراقبت باردار

 اصطالحات پرونده مراقبت پره ناتال را تعریف کند

 را شرح دهد روشهای تشخیص بارداری

 روش محاسبه سن بارداری و تاریخ احتمالی زایمان را  تعیین کند

 اجزای مختلف سابقه بارداری را بصورت فرمول مشخص کند. 

 ربالگری جنین در دوران بارداری را  ذکر کندزمان غ

 

ف کلی ردس:  اهدا
 بخش دوم – آشنایی با مراقبتهای دوران بارداری

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 آموزشهای مورد نیاز برای ارائه در دوران بارداری را نام ببرد

 عالئم هشدار هنده دوران بارداری را نام ببرد

 یاز دوران بارداری را تعیین دهدرژیم غذایی مناسب و مکملهای مورد ن

 فکتورهای خطر اختالل تغذیه ای را نام ببرد

 آموزشهای مورد نیاز برای بهداشت دوران بارداری را تعیین کند

 موارد منع ورزش در دوران بارداری را نام ببرد

 مضرات سیگار و الکل در دوران بارداری را بیان کند

 ن بارداری  را توضیح دهدنکات مربوط به شرایط مسافرت در دورا

 معاینات الزم برای بررسی سالمت جنین در دوران بارداری را توضیح دهد 

 

 

 

 

ف کلی ردس:  اهدا



 آشنایی با  تطابقهای فیزیولوژیک دوران بارداری، آشنایی با مشکالت شایع دوران بارداری و روشهای مراقبتی و تسکینی آنها

ف اختصاصی ردس:  اهدا
یزیولوژیک در دوران بارداری را درک کند.اهمیت تغییرات ف  

 تغییرات هورمونی در دوران بارداری را توضیح دهد.

 تغییرات دستکاه تناسلی وادراری در دوران بارداری را شرح دهد. 

 تغییرات دستکاه گردش خون و گوارش در دوران بارداری را بیان کند.

 تهوع و استفراغ دوران بارداری را شرح دهد

برای کاهش مشکل تهوع و استفراغ در دوران بارداری  ذکر کند مثالهایی  

 دالیل ایجاد سوزش سردل در بارداری را بیان کند

 مثالهایی برای کاهش سوزش سردل ذکر کند.

 دالیل ایجاد ادم بارداری و کمردرد را شرح دهد

 مثالهایی برای کاهش ادم بارداری و تسکن کمردرد ذکر کند.

یبوست و هموروئید در دوران بارداری را شرح دهد.  دالیل ایجاد واریس،  

 مداخالت مورد نیاز برای تسکین یبوست و هموروئید در دوران بارداری  ارائه کند.

 پیکا و ویار بارداری را توضیح دهد

 روشهای کاهش مشکالت پیکا و ویار بارداری را ارائه کند

 

ف کلی ردس:  اهدا
  دری و دیررس دوران بارداریآشنایی با  برخی از عوارض شایع زو

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 حاملگی پرخطر را تعریف کند. 

 حاملگی های پرخطررا نام ببرد.  عوامل خطر

 سقط را تعریف کند

 علل ایجاد سقط را شرح دهد.

 عوامل مادری و جنینی ایجاد کننده سقط را توضیح دهد.

 ف کند.زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه های جنینی را تعری

 عوامل خطر زایمان زودرس را نام ببرد.

 معیارهای تشخیصی و مداخالت درمانی زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه های جنینی را ذکر کند.

 

ف کلی ردس:  اهدا
  مراحل زایمان و دوران نفاس، درک تغییرات فیزیولوژیک دوران نفاس، آشنایی با مراقبتهای دوران نفاسآشنایی با  



ف  اختصاصی ردس: اهدا
 . ایمان طبیعی را تعریف کندز

 عوامل موثر بر زایمان را نام ببرد و توضیح دهد.

 مراحل زایمان طبیعی را توصیف کند.

 عالئم مقدماتی شروع زایمان را مشخص کند

 دردهای واقعی و کاذب زایمان را تمیز دهد.

 مکانیسم زایمان طبیعی را شرح دهد.

ل اول تا چهارم زایمانی را توضیح دهد.مداخالت و مراقبتهای مراح  

 دوران نفاس را تعریف کند

 تغییرات فیزیولوزیک دوره پس از زایمان را شرح دهد.

 مشکالت دوران نفاس را ارزیابی کند

  مراقبتهای بهداشتی دوره پس از زایمان را توضیح دهد.

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  مهمترین عوارض دوران بعد از زایمانآشنایی با  

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 خونریزی بعد از زایمان را تعریف کند.

 علل ایجاد خونریزی بعد از زایمان را نام ببرد.

 انواع خونریزی بعد از زایمان را شرح دهد. 

 آتونی  )شلی(رحم را تعریف کند.

 شواهد مطرح کننده آتونی رحم را تعیین کند.

 دالیل ایجاد آتونی رحم را نام ببرد.

 جاد صدمات و پارگی زایمان را مشخص کندشواهد ای

 دالیل باقی ماندن قطعات جفت را نام ببرد

 علل ایجاد اختالالت انعقادی در دوران بارداری نام ببرد.

 اقدامات مورد نیاز برای مدیریت خونریزی بعد از زایمان تعیین کند.

 عفونت بعد از زایمان را تعریف کند.

 را  توضیح دهد. علل ایجاد عفونت بعد از زایمان

 عوامل مستعد کننده عفونت بعد از زایمان را نام ببرد.

 اقدامات مورد نیاز برای مدیریت عفونت بعد از زایمان تعیین کند.

 اختالالت ترومبوآمبولیک و آمبولی ریوی را تعریف کند

 اقدامات مورد نیاز برای مدیریت اختالالت ترومبوآمبولیک بعد از زایمان تعیین کند.



 اختالالت سایکولوژیک یعد از زایمان را توضیح دهد.

 

ف کلی ردس:  اهدا
  اهمیت و اصول تغذیه با شیر مادر، آشنایی با روشهای تغذیه مصنوعیآشنایی با 

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 مزایای مختلف تغذیه نوزاد با شیر مادر را نام ببرد

 آناتومی و فیزیولوژی پستان را شرح دهد.

 ردهی را مشخص کند.طریقه درست شی

 مشخصات شیر مادر را توضیح دهد.

 علل منع شیردهی را نام ببرد. 

 نکات مهم شیردهی را تعیین کند.

 مشکالت شایع تغذیه با شیر مادر را نام ببرد. 

 اقدامات مورد نیاز برای مدیریت مشکالت تغذیه با شیر مادر را تعیین کند.

 کند. شرایط مناسب برای دوشیدن شیر را مشخص 

 شرایط مناسب برای جمع آوری و نگهداری شیر را تعیین کند

 شرایط مهار ترشح شیر را توضیح دهد.

 انواع شیرهای مصنوعی را توضیح دهد.

 خطرات تغذیه مصنوعی را شرح دهد. 

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  مراقبتهای دوره نوزادیآشنایی با  آشنایی با ویژگیهای نوزاد سالم، 

ف اختصاصی رد  س:اهدا
 دوره نوزادی را تعریف کند

 تغییرات فیزیولوژی در سیستم تنفس نوزادان را توضیح دهد. 

 مشخصات سیستم پوششی نوزاد را شرح دهد.

 اهمیت  و خطرات هیپوترمی نوزادان را مشخص کند.

 عضالنی نوزادان را شرح دهد. -مشخصات سیستم گوارشی، خونی و ایمنی و اسکلتی

 وزاد بافاصله بعد از زایمان را به ترتیب نام ببردمراقبتهای فوری از ن

 شاخصهای نمره آپگار را توضیح دهد

 مراقبتهای  نوزاد در اتاق نوزادان را تعیین کند. 



 زردی نوزادی را تعریف کند 

 زردی فیزیولوژیک و پاتولوژیک را تمیز دهد. 

 علل تولید بیش از حد بیلی روبین را نام ببرد

 

 

ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با  معاینات نوزادان در اتاق زایمان و دوره نوزادی

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 اهداف معاینات دوره نوزادی را نام ببرد. 

 نکات مهم معاینه در اتاق زایمان را تعیین کند

 نکات مورد نظر برای معاینه سر نوزادان را مشخص کند. 

 ، پوست و دستگاه تناسلی نوزادان را مشخص کند. نکات مورد نظر برای معاینه صورت ، شکم، اندامها 

 انواع رفلکسهای نوزادی را توضیح دهد. 

 هدف از غربالگری نوزادان را بیان کند.

 آزمونهای غربالگری دوره نوزادی را نام ببرد. 

 

ف کلی ردس:  اهدا
  آشنایی با ویژگیهای نوزادان آسب پذیر

ف اختصاصی ردس:  اهدا
ریف کند.نوزاد آسیب پذیر را تع  

 عوامل خطر نوزادان آسیب پذیر را نام ببرد.

 نوزاد کم وزن و نارس را تعریف کند. 

 تقسیم بندی نوزادان کم وزن را توضیح دهد.

 علل تولد نوزاد نارس را نان ببرد

 مشخصات نوزاد نارس را نام ببرد

 عوارض نارسی نوزادان را  توضیح دهد

ببرد مهمترین علل مرک نوزادان نارس را نام  

 مراقبتهای مورد نیار برای نوزادان نارس را مشخص کند. 

 را تعریف کند.(IUGR)محدودیت رشد داخل رحمی 

IUGR مشخصات، عوارض و روش تشخیص نوزاد  را نام ببرد.   

IUGRتدابیر درمانی مورد نیار برای نوزادان  را مشخص کند.   

 نوزاد دیررس را تعریف کند



 س را نام ببرد.مشخصات و عوارض نوزاد دیرر

 

ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با شاخصهای رشد و تکامل

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 رشد و نمو را تعریف کند

 عوامل موثر بر رشد و نمو را توضیح دهد

 اصول رشد و تکامل را نام ببرد

 مراحل رشد و تکامل را ذکر کند.

 پارامترهای تکامل کودک را بیان کند. 

 کندشاخصهای رشد را تعریف 

 شاخصهای تن سنجی را نام ببرد.

 برای بررسی کفایت رشد را توضیح دهد.  NCHSاستاندارد 

 نمودار رشد را تعریف کند

 جاده سالمتی را توضیح دهد.

 نمودار رشد را برای بررسی سالمت کودک بکار بندد.

 موارد استفاده از منحنی رشد را نام ببرد

 ی رشد طبقه بندی کند وضعیت رشد کودک را با استفاده از منحن

 الغری، کوتاه قدی تغذیه ای و کم وزنی را با استفاده از شاخصهای رشد تعیین کند.

 علل الغری ، کم وزنی و کوتاه قدی را تمیز دهد. 

 

ف کلی ردس:  اهدا
 سوء تغذیه   آشنایی با شاخصهای

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 ند.انرژی را تعریف ک –سوء تغذیه و سوء تغذیه پروتئین 

 اهمیت و شیوع سوء تغذیه در جهان و ایران را توضیح دهد

 انرژی را بیان کند. –مشخصات سوء تغذیه خفیف و متوسط پروتئین 

 اشکال بالینی سوء تغذیه شدید را شرح دهد.

 تظاهرات بالینی ماراسموس و کواشیورکور را تمیز دهد 

 را شرح دهد. PEMروشهای تشخیصی 

 تعیین کند را PEMمداخالت درمانی 



 روند بیماری در کودکان را توضیح دهد

 ذکر کند. PEMمثالهایی از  پیشگیری نحستین و اولیه 

 

ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با تغذیه تکمیلی کودکان

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 دوره های تغذیه کودک را نام ببرد.

 ماهگی برای شروع تغذیه تکمیلی را توضح دهد. 6دالیل مناسب بودن سن 

 خطرات زود شروع کرن و دیر شروع کردن غذای کمکی را بیان کند.

 مثالهایی از خصوصیات غذای کمکی مناسب ذکرکند

 نکات مهم تهیه و نگهداری غذای کمکی را تعیین کند

 اصول تغذیه تکمیلی را در آموزش بکار بندد

 هایی از غذاهای ممنوع در زیر یکسالگی ذکر کندمثال

 رژیم تغذیه  تکمیلی  مناسب  سن شیرخوار را تعیین کند

 

ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با اهمیت و دالیل مرگ و میر مادران

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 دالیل اهمیت مرگ مادران را توضیح دهد

 توجه کند به اهمیت و نقش حیاتی مادر در سالمت کودک و خانواده

 مرگ مادر را تعریف کند

 تقسیم بندی مرگ مادر ا بیان  کند.

 شاخص اندازه گیری مرگ مادر را محاسبه کند

 به اهمیت شاخص مرگ و میر مادران توجه کند

 تفاوتهای جهانی در مرگ و میر مادران را دریافت کند

 در ایران  را بیان کند MMRوضعیت شاخص 

 ساز مرگ مادر در کشورهای در حال توسعه را نام ببردمثالهایی از  عوامل زمینه 

 علل مستقیم مرگ مادر را ذکر کند. 

 به عوامل زمینه ساز منجر به فوت در مقاطع پیش، حین و بعد از بارداری توجه کند.

 برای رسیدن به سالمت مناسب مادرا ن را نام ببرد WHOاستراتژیهای 

 در ایران را توضیح دهداقدامان کنترل و پیشگیری از مرگ مادر 



 

ف کلی ردس:  اهدا
 آشنایی با اهمیت و دالیل مرگ و میر کودکان

ف اختصاصی ردس:  اهدا
 مرگ و میر پریناتال را تعریف کند.

 شاخص مرگ و میر پریناتال را محاسبه کند

 مرگ و میر نوزادان را تعریف کند.

 شاخص مرگ و میر نوزادان را محاسبه کند

 ا تعریف کند.مرگ و میر کودکان ر

 شاخص مرگ و میر کودکان را محاسبه کند

 دو شاخص  میزان مرگ و میر پریناتال و مرگ و میر نوزادان را تمیز دهد

 عوامل خطر اجتماعی و بیولوژیک مرگ و کیر پریناتال را نام ببرد

 دالیل مادری و جنینی مرگ و میر پریناتال را ذکر کند.

 را نام ببردعلل مرگ و میر نوزادی و کودکان 

 مهمترین دالیل مرگ و میر دوره نوزادی و بعد از نوزادی را ذکر کند

 مهمترین عوامل پیشگیری کننده از عفونت حاد تنفسی را ذکر کند.

 در نوزادان را ذکر کند. HIVمهمترین عوامل پیشگیری کننده از اسهال، ماالریا و عفونت 

 ا توضیح دهدوضعیت شاخصهای مرگ و میر کودکان در ایران ر

 اقدامات کنترل و کاهش مرک و میر نوزادان و کودکان را نام ببرد

 
 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه اتریخ ردیف رصه  آموزش ام  ع
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تعریف و اهمیت بهداشت مادر و 

کودک، مراقبتهای قبل از ازدواج و 

 قبل از بارداری

دکتر 

مریم 

 شکیبا

انه ای :  چند رس

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

2 
مهر 7 دکتر شنایی با آاری: مراقبتهای دوران بارد 

مریم 

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

امه برن -جهت تولید محتوا

 -سامانه نوید



اصطالحات، روشهای تشخیص 

حاملگی، عالئم هشدار دهنده، معاینه 

فیزیکی، آموزش نکات بهداشتی و 

 تغذیه ای ، تعیین سن حاملگی

فیلم  آموزشی و  شکیبا

ارائه فایل های 

 متنی

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 برنامه اسکای روم

3 

مهر 14 مشکالت شایع دوران بارداری و  

آموزش نکات مربوطه )کمر درد، 

تهوع و استفراغ، واریس، یبوست و 

هموروئید، سوزش سردل، ادم 

و ویار،تعریف حاملگی بارداری پیکا 

پرخطر ، عوارض شایع دوران 

بارداری )سقط و زایمان زودرس، 

 پارگی پرده ها(

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -نویدسامانه  -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

4 

مهر 21 تعریف و مراقبت های مراحل زایمانی  

و دوران نفاس: تغییران بالینی و 

 فیزیولوژیک دوران نفاس

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

 ارائه فایل های

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

5 

مهر 28 آشنایی با عوارض دوران بعد از  

اززایمان, خونریزی، عفونت بعد از 

لبیت، اختالالت زایمان، ترمبوف

 سایکولوژیک،

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat  

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

6 

آبان 5 تغذیه با شیر مادر )آناتومی پستان،  

فیزیولوژی و مراحل تولید شیر، فواید 

 تغذیه با شیر مادر

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat   

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم



7 

آبان 12 طریقه درست شیردهی، مشکالت  

 تغذیه با شیر مادر

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

رنامه کمتازیا ب -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

8 

26 

 آبان

خصوصیات نوزاد طبیعی، 
فیزیولوژی نوزاد، روشهای 
 مراقبت فوری از نوزاد

دکتر 

مریم 

 شکیبا

ه ای :  چند رسان

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

9 

آذر 3 معاینات دوره نوزادی،  
فلکسهای نوزادی، غربالگری ر

 نوزاد

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -نوید سامانه

 برنامه اسکای روم

10 

آدر10 نوزاد آسیب پذیر شامل نوزاد  
کم وزن، نوزاد نارس، دیررس، 
و دارای اختالل رشد، عوامل 
 موثر بر تولد نوزاد آسیب پذیر

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -ولید محتواجهت ت

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

11 

آدر17 رشد و تکامل کودکان، عوامل  
موثر بر رشد و تکامل ، 
 شاخصهای اندازه گیری رشد

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

حتوا بصورت تهیه م

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

12 

آذر 24 آشنایی با نمودار رشد و تفسیر  
 6مراقبت از کودکان زیر آن و 

 سال 

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

 -یدسامانه نو

 برنامه اسکای روم



برنامه -پاور پوینت -روم متنی

Adobe acrobat    

13 

آذر 30 دکتر  روشها و مراحل تغذیه تکمیلی 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

نامه بر-پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

14 

دی1 سوء تغذیه در کودکان، اهمیتف  
انواع، تشخیص و طبقه بندی و 
 پیشگیری

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

15 

دی 8 ، اهمیت، مرگ و میر کودکان  
مرگ و عوامل موثر بر شاخصها، 

در جهان و ایران کودک  

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

موزشی و فیلم  آ

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

برنامه -پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

16 

دی 15 تعریف و ، مرگ و میر مادران: اهمیت 
وژی مرگ مادر تقسیم بندی، اپیدمیول

در ایران؛ علل مرگ مادر.اقدامات 
 کنترل و پیشگیری

دکتر 

مریم 

 شکیبا

چند رسانه ای :  

تهیه محتوا بصورت 

فیلم  آموزشی و 

ارائه فایل های 

 متنی

برنامه کمتازیا  -اینترنت

برنامه  -جهت تولید محتوا

flash player  جهت پخش

اسکای  -سامانه نوید -محتوا

رنامه ب-پاور پوینت -روم

Adobe acrobat    

 -سامانه نوید

 برنامه اسکای روم

17 
آنالینآزمون        
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