
  

  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی ه آموزشو توسع اتمرکز مطالع          
 

  دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                      

  و کودكبهداشت مادر س: نام در

  2 تعداد واحد: 

  رشته تحصیلی: 
 ومیبهداشت عم

  

  

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
  پیوسته کارشناسی

  

ساختمان محل برگزاري: 

  آموزش

  

الهام مدرس: 

  آزموده

  

  1396-97تحصیلی  نیمسال دوم

  س:هدف کلی در

  و کودك ، نوزادار فرزنددر انتظزنان از الزم شت مادر و کودك و مراقبتهاي آشنایی با اهمیت و اهداف بهدا
 

شماره 

  جلسه

تاریخ 

  جلسه

اهداف میانی  (رئوس 

  مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1  24/11/96  

فهوم آشنایی با م

بهداشت مادر و 

  کودك

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

MCH دینما فیرا تعر  

  .کند انیرا ب MCH تیاهم

  کند انیرا ب MCH ياجزا

مادران و عوامل موثر بر آن را شرح  ریمرگ و م يزانهایم

  دهد

  را شرح دهد رانیدر جهان و ا MCH خچهیتار

  توجه و عالقه نشان دهد. MCHبه  نسبت

  :حیطه عاطفی

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

  عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

  دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

  جلسه آتی

  آغازین آزمونهاي

 - آزمون تکوینیپرسش و پاسخ  دقیقه 90ماژیک و وایت برد، سخنرانی، -شناختی  دانشجو بتواند:آشنایی با خدمات   1/12/96  2

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئلھ  –گروھی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثھیادگیری می –روش یاددھی 

  ای یا تکوینی (در فرایند تدریس با ھدف ودی (آگاھی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلھتوانند بھ صورت آزمون ورھا بر اساس اھداف میآزمون
یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با ھدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار  نیشناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایا

  گردد.
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  حیطه شناختی:  قبل از بارداري

 دینما فیرا با ذکر اهداف تعر ياز باردار شیپ يمراقبتها
 را با ذکر مثال شرح دهد ياز باردار شیپ يمراقبتها تیاهم
 کند انیرا به طور کامل ب ياز باردار شیپ يمراقبتها اجزا

را به طور مفصل  داریازدواج پا يها یژگیازدواج و و بهداشت

 شرح دهد
 انجام آن شرح دهد لیرا با ذکر دل يقبل از باردار شاتیآزما
 و جهان را نام ببرد رانیقبل از ازدواج در ا شاتیآزما

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

پرسش و پاسخ،  عاطفی

  بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

  تشخیصی

3  7/12/96  
آشنایی با 

 مراقبتهاي بارداري

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

  را شرح دهد يباردار يامراقبته ياجزا

 را شرح دهد يباردار يمراقبتها يبند زمان
و/  ناتی/ معامانیزا خیتار نییپرونده/ تع لیتشک نحوه

 را شرح دهد يباردار هی/ تغذ ونیناسیواکس
  .را شرح دهد تیزیارائه شده در هر و يمراقبتها

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .عاالنه شرکت نمایددر بحث کالسی به صورت ف

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

4  8/12/96  

آشنایی با 

مراقبتهاي حین و 

  از زایمان پس

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 .را شرح دهد يباردار تیزیارائه شده در هر و يمراقبتها
 .را شرح دهد يباردار يمراقبتها اهداف
  .پرخطر را نام ببرد يها یحاملگ

 کند انیمراقبتها را ب يبرنامه زمان بند
 دهد حیرا توض مانیزا مراحل
 کند انیرا ب مانیزا نیح ياز مراقبتها هدف

را شرح  مانیمربوط به مراحل مختلف زا يمراقبتها هیکل

 دهد
 را نام ببرد مانیزا یپرخطر در ط موارد

  .را شرح دهد مانیپس از زا يمراقبتها

  حیطه عاطفی:

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی
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  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

5  15/12//96  
آشنایی با نوزاد 

  طبیعی

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

مختلف  يههانوزاد سالم را از نظر دستگا کی يها یژگیو

 بدن شرح دهد
 انیمختلف بدن نوزاد را ب يدر دستگاهها یعیطب ریغ عالئم

  .کند

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

، دستورالعمل کتب

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

6  19/12/96  
آشنایی با نوزاد 

  نارس

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 کند فینوزاد نارس را تعر
 ینارس بودن نوزاد را با توجه به عوارض نوزادان نارس تیاهم

 شرح دهد
 نارس بودن نوزاد را شرح دهد صیتشخ يها صشاخ

 دهد حینوزادان نارس را توض ژهیو يمراقبتها
 ینارس بودن نوزاد عالقه و توجه نشان م تیبه اهم نسبت

  .دهد

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  گروهیبحث 

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

7  19/12/96  
آشنایی با نوزادان 

  آسیب پذیر

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 کند یرا فهرست م ریپذ بینوزادان آس
 کند یم انینوزادان پرخطر را ب یآگه شیپ

  .را شرح دهد ریپذ بیمربوط به نوزادان آس ژهیو يمراقبتها

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

 ویدئو پروژکتور،

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

8  21/12/96  
آشنایی با میزانهاي 

مرگ نوزادان و علل 

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

-شناختی

 عاطفی
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 
 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی
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 کند فینوزادان را تعر ریمرگ و م زانیشاخص م  و عوامل موثر
و جهان  رانیآن را در ا راتییشاخص و روند تغ نیا تیوضع

 شرح دهد
به اهداف مربوط به  یابیدست يکشور برا يها ياستراتژ

 کند انیشاخص را ب نیکاهش ا
  .کند انیشاخص را ب نیمرتبط و موثر بر ا عوامل

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

، powerpoint  بحث گروهی

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

9  22/12/96  
آشنایی با تغذیه با 

  شیر مادر

  دانشجو بتواند:

  ه شناختی:حیط

 را به طور خالصه شرح دهد ریش دیپستان و تول يولوژیزیف
با  سهیآن در مقا دیرا با توجه به فوا رمادریش تیاهم

 دهد حیتوض واناتیرحیو ش رخشکیش
 را شرح دهد یردهیموثر بر ش یمثبت و منف عوامل
 کند انیرا ب یردهیغلط در ش يباورها
ر عالقه و توجه نشان ماد رینوزاد با ش هیتغذ تیبه اهم نسبت

  .دهد یم

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

خ پرسش و پاس

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

10  22/12/96  

آشنایی با رشد و 

تکامل کودك و 

  عوامل موثر

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 را شرح دهد یدر دوران کودک یعیرشد طب تیاهم
 رشد کودك را شرح دهد شیو پا یابیمختلف ارز يروشها

رشد را  شیپا يستفاده برامورد ا کیآنتروپومتر يپارامترها

 کند انیب
کودك را  یعیطب ریالزم در صورت مواجهه با رشد غ اقدامات

 شرح دهد
کودك عالقه و توجه نشان  یعیرشد طب تیبه اهم نسبت

 دهد یم
  .موثر بر رشد کودك را شرح دهد عوامل

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی
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  .نماید در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت

11  28/1/97  
آشنایی با نمودار 

  رشد و تفسیر آن

  بتواند: دانشجو

  حیطه شناختی:

 نمودار رشد کودك را شرح دهد
رشد کودك را  یابیارز يمحاسن استفاده از نمودار رشد برا

 کند انیب
  .کند انیاستفاده از نمودار رشد را ب موارد

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

رسش و پاسخ، پ

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

12  4/2/97  

آشنایی با 

مراقبتهاي بهداشتی 

  نوزادان

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 پس از تولد را شرح دهد يفور يها مراقبت
 حیآپگار، مراقبت از بند ناف، چشم ها و پوست را توض بیضر

 دهد
 بدن نوزاد و عوارض آن را شرح دهد يدما حفظ

 مادر و نحوه شروع آن در بدو تولد را شرح دهد ریش
نوزاد را  ناتیمعا نینوزاد را بداند و اول یکینیکل نهیمعا

  دهد حیتوض

 نوزاد پس از تولد را شرح دهد نهیمعا نیدوم
 دهد حینوزادان را توض يریگ اندازه

  .نوزادان را شرح دهد يغربالگر

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

13  11/2/97  

مراقبت آشنایی با 

از کودکان قبل از 

  سنین مدرسه

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 مراقبت از کودکان قبل از مدرسه را شرح دهد تیاهم
در مراقبت از کودکان قبل از مدرسه را  يکشور يها برنامه

 شرح ده
در کودکان قبل از مدرسه را شرح  یعمده بهداشت مشکالت

  .دهد

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

وژکتور، ویدئو پر

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی
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  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

14  18/2/97  
سوئ آشنایی با 

  تغذیه در کودکان

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

 کند فیدر کودکان را تعر هیانواع سوئ تغذ
 را شرح دهد هیذموثر بر سوئ تغ عوامل
 در کودکان را شرح دهد هیو عوارض سوئ تغذ عالتم
 در کودکان را شرح دهد هیاز سوئ تغذ يریشگیپ يراهها

را به طور مختصر  هیو درمان سوئ تغذ صیتشخ يروشها

  .شرح دهد

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 فیعاط

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

15  25/2/97  

آشنایی با 

واکسیناسیون و 

اجراي برنامه 

گسترش ایمن 

  سازي

  شجو بتواند:دان

  حیطه شناختی:

 طیکودکان را با توجه به شرا یهمگان يمنسازیبرنامه ا

 دهد حیکشور، توض
سال که به موقع مراجعه  7 ریکودکان ز يمنسازیا نحوه

 دینما انینکرده اند را ب
 را شرح دهد يمنسازیزنان باردار بدون سابقه ا يمنسازیا
را با ذکر مثال  ییدارو يریشگیو پ یفعال، انفعال يمنسازیا

 شرح دهد
 دهد حیرا توض يمنسازیا یو مبان اصول
  .کند انیمصرف واکسن را ب ژهیو موارد

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

ویدئو پروژکتور، 

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی

16  1/3/97  

آشنایی با 

سازمانهاي ارائه 

دهنده خدمات مادر 

و کودك آشنایی با 

ارزشیابی خدمات 

  مادر و کودك

  دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی:

ه دهنده خدمات مادر و کودك در سطح ارائ يسازمانها

 جهان و در کشور را نام ببرد
  .فوق را شرح دهد يسازمانها يتهایفعال دامنه

  حیطه عاطفی:

  با انگیزه درس را دنبال کند.

  .در بحث کالسی به صورت فعاالنه شرکت نماید

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

  بحث گروهی

ماژیک و وایت برد، 

کتور، ویدئو پروژ

powerpoint ،

کتب، دستورالعمل 

  هاي وزرات بهداشت

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ 

در انتهاي 

در  quiz-جلسه

 جلسه آتی

 - آزمون تکوینی

 تشخیصی



  

  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی ه آموزشو توسع اتمرکز مطالع          
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  : دانشجو بتواند 

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.
  ك کرده باشد.هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی در

  .با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند

شناختی 

  عاطفی
  90  ----  حل مسئله

حل مسائل داده 

  شده
  پایانی

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 

  نمره کل: نحوه محاسبه

  % کل نمره80     آزمون پایان ترم

  % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی 

  منابع:
  1393بهداشت عمومی (دکتر حاتمی و همکاران) چاپ 

  اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، تالیف محسن صفاري و همکاران. نشر سبحان

  1396بهداشت  دستورالعمل مراقبتهاي ادغام یافته سالمت مادران وزارت

  1396دستورالعمل مراقبتهاي ادغام یافته سالمت کودکان وزارت بهداشت 


