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 بسمه تؼالی

 شهرکرد دانشگاه ػلوم پسشکی –فرم طرح دوره دروس نظری و ػملی 

  بهذاشتدانشکده :

 9397-9398سال  تحصیلی:       بهذاشت عمومیگروه آموزشی :

 بهذاشت عمومیپیوسته کارشناسی رشته و مقطغ تحصیلی:بهذاشت مادر و کودک نام وشماره درس :

 3کالسمحل برگساری:    93-91شنبه  یکز و ساػت برگساری :  رو

 نذارددروس پیش نیاز :   واحذنظری 2: تؼداد و نوع واحد

 rabiei.l@skums.ac.irآدرس ایمیل:        دکتر لیلی ربیعیدرس :م

 هذف کلی درس:

 هدف كلي:
 . آشنایی با کلیاتی در مورد بهذاشت مادر و کودک1

 کودکان)کمیت، کیفیت و اجساء مراقبت ها(. آشنایی با چگونگی مراقبتهای مادران و 2

 . آشنایی با رشذ و تکامل کودکان و عوامل موثر بر آن و توان تشخیص چگونگی و رونذ رشذ و تکامل3

 . آشنایی با عوامل موثر و خطرزا در سالمت مادر و کودک و راههای پیشگیری4

 پیشگیری از آن. آشنایی با عوامل موثر در مرگ کودکان و مادران و راههای 5

فعل رفتاری،درجه ومعیاروشرایط انجام است(،هذف اختصاصی بهتر است به صورت رفتاری نوشته شود )هذف رفتاری دارای مخاطب*اهذاف اختصاصی یا جسیی درس:   

 داهٌِ ثْذاضت هبدرٍكَدن را ًبم ثجزد . 

 اّویت ٍ ّذف ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را ثیبى ًوبیذ.

 چگًَگي ٍ فلسفِ خذهبت ثْذاضت هبدرٍكَدن ٍ خبًَادُ ٍ طزٍق هختلف ارائِ خذهبت آى در ایزاى ٍ جْبى را ضزح دّذ . 

 را ضزح دّذ .  PHC اصَل،  اجشاء ٍ اّذاف 

 را ضزح دّذ .   MCHاصَل،  اجشاء ٍ اّذاف 

 اّویت هطبٍرُ لجل اسدٍاج را ضزح دّذ.

 بیذ.ًو ثیبى اس اسدٍاج را لجل آسهبیطْبي

 هؼبیٌبت لجل اسدٍاج را ثیبى كٌذ.

 اّویت هزالجت ّبي لجل اس اسدٍاج را تَضیح دّذ.

 اّویت هطبٍرُ در هَرد فبصلِ گذاري ٍ تبثیز آى در سالهت هبدر ٍ كَدن را تَضیح دّذ.

 اطالػبتي پیزاهَى ًحَُ صحیح استفبدُ اس رٍش ّبي پیطگیزي اس ثبرداري را ثیبى كٌذ.

 حبهلگي را تطزیح كٌذ .رٍش ّبي تطخیص 

 ضزح دّذ. را ثْذاضتي تطکلیل پزًٍذُ چگًَگي

 تؼییي ًوبیذ. صحیح ًحَ را ثِ سایوبى تمزیجي سهبى

 اّویت ٍ چگًَگي هؼبیٌبت كلیٌیکي ٍ پبراكلیٌیکي را ثیبى كٌذ.

 . را تطخیص دّذ آسیت پذیز حبهلگي ّبي كِ ثبضذ لبدر

 ػلل اًَاع حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ . 
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 ػالئن ٍ راّْبي تطخیص حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .

 راّْبي هزالجت اس حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .

 طزق پیطگیزي ٍ درهبى حبهلگي ّبي آسیت پذیز را ضزح دّذ .

 رضذ ٍ تکبهل را تؼزیف كٌذ . 

 ح دّذ . اصَل رضذ ٍ تکبهل را ضز 

 ػَاهلي را كِ ثز رضذ ٍ تکبهل جٌیي تبثیز هي گذارد را ثیبى كٌیذ.

 ثبضذ. آضٌب دٍراى ثبرداري چگًَگي ٍاكسیٌبسیَى ثب

 صحیح آهَسش دّذ. ًحَ ثِ دٍراى ثبرداري تغذیِ در هَرد ثبردار هبدراى ثِ ثتَاًذ

 هزالجتْبي ثْذاضتي حیي حبهلگي را ضزح دّذ . 

 ػلل ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ حیي ثبرداري را ضزح دّذ . 

 درهبى هطکالت ضبیغ حیي ثبرداري را ضزح دّذ . 

 آضٌب ضَد. حیي سایوبى ثب هزالجتْبي

 ثذاًذ. پس اس سایوبى را هزالجت ّبي 

 را تطخیص دّذ. ػَارض سایوبًي ٍ پس اس

 ثبضذ. ثْذاضتي هبدر حیي آضٌب هزالجت ّبي چگًَگي ثب

 ثبضذ. سایوبى آضٌب ثْذاضتي هبدر پس اس هزالجت ّبي يچگًَگ ثب

 اًَاع ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ دٍراى ثبرداري را ثیبى كٌذ. 

 اًَاع ٍ ػالئن هطکالت ضبیغ پس اس سایوبى را ثیبى كٌذ.  

 طزق پیطگیزي ٍ درهبى هطکالت ضبیغ پس اس سایوبى را ضزح دّذ . 

 را ثذاًذ .هیشاى ّبي هزگ هبدراى ٍ چگًَگي هحبسجِ آى 

 هیشاى ّبي هزگ هبدراى را در هٌبطك هختلف همبیسِ كٌذ

 ػَاهل هَثزثز هزگ هبدراى را ثیبى كٌذ.

 راّْبي پیطگیزي اس هزگ هبدراى راثذاًذ.

 هزالجتْبي اٍلیِ ًَساد ثالفبصلِ پس اس تَلذ را ضزح دّذ .

 ًَساد طجیؼي، ٍیژگیْب ٍ ضبخص ّب را تؼزیف كٌذ.  

 ًوبیذ. را ثیبىًبرس  ًَساد خصَصیبت

 سردي(. –ّیپَگلیسوي  –هبدر دیبثتي  – L.B.W IUGR--آضٌبیي ثب ًَساداى آسیت پذیز )ًبرس 

( ، راّْبي پیطگیزي ٍ هزالجت ّب اس آًْب I.U.G.R-L.B.Wػَاهل هَثز در تَلذ ًَساد ًبرس ٍ سبیز ًَساداى آسیت پذیز )هبًٌذ 

 را تَضیح دّذ.

 ت پذیز را تَضیح دّذ. ػالئن ٍ ًحَُ تطخیص ًَساداى آسی

 ًحَُ درهبى ٍ هزالجت ًَساداى آسیت پذیز را ضزح دّذ .

 ًحَُ پیطگیزي اس ایي ثیوبریْب ضبیغ دٍراى ًَسادي ٍ كَدكي را تَضیح دّذ . 

 هیشاى ّبي هزگ ًَساداى ٍ كَدكبى، ػلل ٍ ػَاهل هَثز ثز آًْب را تجشیِ ٍ تحلیل كٌذ.
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 تَضیح دّذ .  تغذیِ، تزكیت ٍ فَایذ ضیز هبدر را

 هکبًیسن تزضح هبدر را ثیبى كٌیذ . 

 اصَل تغذیِ صحیح ثب ضیزهبدر را تَضیح دّذ .  

 ًکبت هزالجتي تغذیِ  ثب ضیزهبدر را تَضیح دّذ .

 اصَل اًَاع تغذیِ هصٌَػي را ضزح دّذ .

 ضیز هبدر ثب ضیزّبي دیگز را همبیسِ كٌذ.

 چگًَگي ًگْذاري ضیز هبدر را ضزح دّذ.

 ضیزدّي، چگًَگي پیطگیزي ٍ هزالجت اس اًْب را ثذاًذ. هطکالت 

 ثیبى ًوبیذ. را تکویلي چگًَگي تغذیِ ٍ ضزٍع ًحَ

Weaning   .را تؼزیف كٌذ 

 را ضزح دّذ . Weaningاصَل ٍ هزاحل 

 ًوبیذ. را ثیبى كَدكي ٍ ضیز خَارگي ، جٌیٌي دٍراى را در تکبهل ٍ رضذ هزاحل

 تَضیح دّذ .ػَاهل هَثز ثز رضذ ٍ تکبهل را 

 هٌحٌي رضذ ٍ تکبهل را تزسین ٍ تفسیز كٌذ .  

 چگًَگي تطخیص اختالالت رضذ ٍ تکبهل را ثیبى كٌذ . 

 پیطگیزي ٍ درهبى اختالالت رضذ ٍ تکبهل را ثذاًذ.

 هزالجتْبي ثْذاضتي ٍ پبیص ضیزخَاراى، كَدكبى را تب دٍرُ هذرسِ ثذاًذ.

 هختلف را ثذاًذرُ ّبي حیح هحبسجِ رضذ كَدن در دًٍحَُ ص

 كَدكي را ثذاًذ ٍ ضیز خَارگي تغذیِ صحیح دٍراى،

 كَدكي را ثِ هبدر اهَسش دّذ. ٍ ضیز خَارگي چگَهگي تغذیِ صحیح دٍراى،

 تؼزیف ًوبیذ. را تغذیِ سَء

 ًبم ثجزد. را تغذیِ سَء اًَاع

 ػلل، ٍ پیطگیزي سَء تغذیِ كَدكبى را ثزاي هبدراى تَصیف ًوبیذ.

 ِ كَدكبى را ثذاًذ.درهبى سَء تغذی

 رٍضْبي اًجبم ٍ هکبًیسن اثز اًَاع ٍاكسیٌبسَى ٍ ثیوبریْبي هزثَطِ را ضزح دّذ . 

 ٍاكسیٌبسیَى ٍ اجزاي ثزًبهِ گستزش ایوي سبسي كطَري را ثذاًذ.

 ًوبیذ. ثیبى ثطَر صحیح را اًجبم ٍاكسیٌبسیَى سهبى

 را دریبفدت ٍاكسدي   دّذ ٍ ًَثت ثؼدذي  راتَضیح دریبفت ٍاكسي ثزاي همزر در سهبى هزاجؼِ در صَرت ػذم ثزخَد چگًَگي

 ًوبیذ. ثیبى

 ػَارض ٍاكسي ّبي هزثَطِ ٍ چگًَگي ثزخَرد ثب آى را ثذاًذ.

 سًجیزُ سزهب را ثذاًذ.

 سبسهبًْبي ارائِ دٌّذُ خذهبت ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را در دًیب ٍ كطَر را ثطٌبسذ.

 ت هبدرٍكَدن را ضزح دّذ . ًحَُ ثزًبهِ ریشي ٍ اجزاي  خذهبت ثْذاض 

 ًحَُ ارسضیبثي ثزاي خذهبت ثْذاضت هبدرٍكَدن را ضزح دّذ . 
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 ضبخص ّبي ثْذاضت هبدر ٍ كَدن را هحبسجِ كٌٌذ.

 چگًَگي همبیسِ ًتبیج ضبخص ّبي ثْذاضت هبدر ٍ كَدن كطَر ثب دًیب را اًجبم دّذ.

هٌظن در كالس ، رػبیت ضئَى داًطدجَیي، ضدزكت در ثحدا ّدبي     حضَر *وظایف دانشجویان: )تكالیف دانشجو در طول تررم( :  

 ّب، ارائِ سویٌبر كالسيكالسي ٍ پزسص ٍ پبسخ

 

تْیِ آًْب ضبهل كتبة خبًِ، كتبة فزٍضي، ایٌتزًت،  *منابع اصلی درس 

) ........ 

Pub med articles Maternity Care, Obstetrics and Gynecology Williams, 
ثْذاضت ثبرٍري ٍ هزالجت ّبي دٍراى ثبرداري، ػجذالْي  –كلیبت ثْذاضت ػوَهي دكتزحبتوي   ، كتبثچِ ّبي ٍسارت ثْذاضت 

سخٌزاًي، پزسص ٍ پبسخ ، ثحا كالسي: *روش تذریس  

پ تاپ و ویذئو پروشکتور، وایت بردنرم افسار پاورپوینت با کمک لوسایل کمک آموزشی مورد استفاده: *  
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 شهرکرددانشگاه ػلوم پسشکی  –فرم مؼرفی دروس نظری و ػملی 

 1398-97یمسال اول جدول زمان بندی ارائه برنامه درس ن

رد

 یف

آهادگی الزم دانشجویان قبل  مدرس ػنوان ساػت جلسات

 از شروع

15- جلسه اول 1

13 

 كَدن ٍ ثْذاضت هبدر

 

 - دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه دوم 2
13 

 PHC،MCHاصَل، اجشاء ٍ اّذاف 

 

توجه، حضور ذهن و  آهادگی  دکتر لیلی ربیعی

جهت فراگیری هطالب جلسه  

 حاضر

15- جلسه سوم 3

13 

 اسثبرداري خذهبت دٍراى لجل ٍ هزالجت ّب

 

 " دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه چهارم 4

13 

 دٍراى ثبرداريخذهبت  ٍ هزالجتْب

 

 " دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه پنجن 5

13 

 حبهلگي ّبي آسیت پذیز

 

 " دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه ششن 6

13 

 خذهبت حیي سایوبى ٍ هزالجت ّب

 

 " دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه هفتن 7

13 

 سایوبى خذهبت پس اس ٍ هزالجت ّب

 

 " دکتر لیلی ربیعی

15- جلسه هشتن 8

13 

 " دکتر لیلی ربیعی هبدرهزگ ٍ هیز 

15- جلسه نهن 9

13 

 " دکتر لیلی ربیعی ًَساداى طجیؼي

1
0 

15- جلسه دهن

13 

 " دکتر لیلی ربیعی ًَساداى آسیت پذیز

1
1 

15- جلسه یازدهن

13 

 

 هبدر ضیز

 

 " دکتر لیلی ربیعی

1
2 

15- جلسه دوازدهن

13 

 تکبهل ٍ رضذ

 

 " دکتر لیلی ربیعی

1
3 

15- جلسه سیسدهن

13 

 كَدكبى ثْذاضتي هزالجتْبي

 

 " دکتر لیلی ربیعی

1
4 

15- جلسه چهاردهن

13 

 " دکتر لیلی ربیعی هزالجتْبي ثْذاضتي ٍ پبیص ضیزخَاراى، كَدكبى

1
5 

15- جلسه پانسدهن
13 

 سَء تغذیِ

 

 " دکتر لیلی ربیعی
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1
6 

15- جلسه شانسدهن

13 

 ٍ ٍ  ارسضدیبثي خدذهبت ثْذاضدت هدبدر    ، اجزا ثزًبهِ ریشي

 ٍ سبسهبى ّبي ارایِ دٌّذُ آى كَدن

 " دکتر لیلی ربیعی

 


