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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 بهداشت مادر و:  نام درس

 کودک

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
 دانشکده بهداشت

 

دکتر مدرس: 
 فاطمه پورحاجی

 

-1400دوم نیمسال تحصیلی:
1401 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

 روز و ساعت برگزاری: 

 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

Pourhaje.1475@gmail.com 

 

 آشنایی کامل با مباحث بهداشت مادر و کودک  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 آشنایی با کلیاتی در مورد بهدشت مادر و کودک-1

 آشنایی با چگونگی مراقبت های مادران و کودکان )کمیت و کیفیت و اجزاء مراقبت ها(-2

 تشخیص چگونگی و روند رشد و تکاملآشنایی با رشد و تکامل کودکان و عوامل موثر بر آن و توان  -3

 آشنایی با عوامل  موثر و خطرزا در سالمت مادر و کودک و راه های پیشگیری از آن  -4

 آشنایی با عوامل  موثر در مرگ مادران و کودکان و راه های پیشگیری از آن -5

 



 

2 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  :منابع اصلی درس٭

 .18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 2گفتارکتاب جامع بهداشت عمومی جلد سوم، فصل یازدهم ، -1

 1393 یستم،چاپ ب یموری،. انتشارات تیدکتر مهرداد صالح یی،درسنامه جامع ماما-2

ماما. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر سالمت  -برنامه کشوری مادری ایمن، مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران ویژه پزشک  -3

     1392 و جمعیت، اداره سالمت مادران، خانواده 

عبداللهى وهمکاران.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه  زهرا شیرده. دکتر و باردار مادران تغذیه های مراقبت جامع راهنمای -4

 . 1392جامعه . چاپ اول، پاییز 

 1396  .اداره سالمت کودکان، یتو جمع خانواده رمان و آموزش پزشکی .دفتر سالمتکودک سالم .وزارت بهداشت و د یافتهمراقبت ادغام  -5

 وزارت بهداشتی کودکان،معاونت سالمت ادارهی. درمان-راهنمای آموزشی برای کارکنان بهداشتی -شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد -6

 .شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت.شیرمادر با تغذیه ترویج کشوری کمیته پزشکی آموزش و درمان بهداشت

 .وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی. (کشوری یناسیونبرنامه واکس) یمنسازیبرنامه گسترش ا -7

 دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  در حوزه سالمت کودکان و مادران  -8
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   

 :درس یفرع منابع

 : سیتدر روش

 سخنرانی/پرسش و پاسخ/تمرین عملی

 مسوولیت های فراگیران:

 حضور به موقع و شرکت فعال در کالس و تاالر گفتگو-1

 انجام تکالیف و ارسال به موقع آن-2

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 7 بارم:                                                                    الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:   

 13بارم:                 ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

 رخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:سیاست مسوول دوره در مورد ب٭

 جلسه منجر به حذف واحد درسی خواهد شد. 3داشتن غیبت بیش از 

 نمره به ازای هر غیبت 0.5کسر 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 ........1401-1400................. نیمسال دوم .........بهداشت مادر و کودکجدول زمان بندی ارائه برنامه درس....

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس دانشجویان قبل از شروع کالسآمادگی الزم 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی
 1 04/12/00 14-16 تعریف بهداشت مادر و کودک، اهمیت، گروه، هدف

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی
 2 11/12/00 14-16 تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 /شرکت در تمرین عملی/ایفای نقشسئواالت

دکتر 

 پورحاجی
 3 18/12/00 14-16 مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری

پاسخگویی به حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و 

 /شرکت در تمرین عملی/ایفای نقشسئواالت

دکتر 

 پورحاجی
 4 25/12/00 14-16 مراقبت ها و خدمات دوران بارداری

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 /شرکت در تمرین عملی/ایفای نقشسئواالت

دکتر 

 پورحاجی

مراقبت های حین و پس از زایمان، عوارض زایمان، 

 مراقبت پس از زایمان
16-14 17/01/01 5 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت/

 پورحاجی

میزان های مرگ مادران، عوامل موثر و راه های 

 پیشگیری
16-14 24/01/01 6 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت/  7 31/01/01 14-16 طبیعی، ویژگیها و شاخص هانوزاد 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 پورحاجی

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت/

 پورحاجی
 8 07/02/01 14-16 نوزاد نارس

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت/

 پورحاجی

آنها راه های سایر نوزادان آسیب پذیر عوامل موثر در تولد 

 پیشگیری و مراقبت ها
16-14 21/02/01 9 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت/

 پورحاجی

میزان های مرگ نوزادان، کودکان و علل و عوامل موثر 

 بر آنها
16-14 28/02/01 10 

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 شرکت در ایفای نقش/بازدید علمیسئواالت/

دکتر 

 پورحاجی

تغذیه با شیرمادر، مکانیسم ترشح شیر، فوائد شیر مادر، 

 تغذیه مصنوعی و مسائل مربوط به آن، تغذیه تکمیلی
16-14 04/03/01 11 

 /حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت
دکتر 

 پورحاجی

-برآن )در دوران جنینی رشد و تکامل و عوامل موثر

 کودکی(-شیرخواری
16-14 11/03/01 12 

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 /شرکت در تمرین عملیسئواالت

دکتر 

 پورحاجی
 13 18/03/01 14-16 نمودار رشد و تفسیر آن

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 تمرین عملی/شرکت در سئواالت

دکتر 

 پورحاجی

مراقبت های بهداشتی شیرخواران؛ در سال اول تولد، 

 مراقبت از کودکان
16-14 25/03/01 14 

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 /شرکت در تمرین عملیسئواالت

دکتر 

 پورحاجی
 15 01/04/01 14-16 مراقبت از کودکان قبل از سنین مدرسه

دکتر  / فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالتحضور   16 08/04/01 14-16 سوءتغذیه در کودکان
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 پورحاجی

حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به 

 /شرکت در تمرین عملیسئواالت

دکتر 

 پورحاجی

-واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی

-سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و کودک

 ارزشیابی خدمات بهداشت مادر و کودک 

16-14 15/04/01 17 

 

 25/04/1401تاریخ امتحان پایان ترم:٭                            28/02/1401تاریخ امتحان میان ترم:  ٭

 تذکرهای مهم برای دانشجویان:سایر ٭

 

 

 


