دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

طرح دوره ( )COURSE PLANترکیبی یا مجازی

دانشکده  :بهداشت

گروه آموزشی :بهداشت عمومی

نام درس  :بهداشت مادران و کودکان

مقطع و رشته تحصیلی :کارشناسی بهداشت عمومی
تعداد واحد  2 :واحد
نوع واحد  :نظری

پیش نیاز :ندارد

روز و ساعت برگزاری کالس :دوشنبه

10 - 12

مکان برگزاری :دانشکده بهداشت اوز
مسئول برنامه  :راضیه رحمتی
شماره تماس دانشکده07152518345 :

آدرس پست الکترونیکیRahmatir69@gmail.com :

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :راضیه رحمتی
شماره تماس دانشکده07152518345 :

آدرس پست الکترونیکیRahmatir69@gmail.com :

تهیه و تنظیم  :راضیه رحمتی
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معرفی درس:

با توجه به آسیب پذیری این دو گروه و اهمیت ارائه خدمات به آنها در این درس دانشجو با کلیات و چگونگی
مراقبت های کمی و کیفی مادران و کودکان آشنا شده و روند رشد و تکامل کودکان ،عوامل موثر بر آن و راه های
پیشگیری از اختالل در سالمتی ،رشد و تکامل و مرگ و میر کودکان و مادران را فرا خواهند گرفت.

عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 تعریف بهداشت مادر و کودک ،اهمیت ،گروه هدف تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و کودک ارزشیابی خدمات بهداشت مادر و کودک مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری مراقبت ها و خدمات دوران بارداری مراقبت های حین و پس از زایمان ،عوارض زایمانی ،مراقبت مادر پس از زایمان میزان های مرگ مادران ،عوامل موثر و راه های پیشگیری نوزاد طبیعی ،ویژگی ها و شاخص ها نوزاد نارس سایر نوزادان آسیب پذیر ( ،)LBW,IUGRعوامل موثر در تولد آنها ،راه های پیشگیری و مراقبت ها میزان های مرگ نوزادان ،کودکان و علل و عوامل موثر بر آنها تغذیه با شیرمادر ،مکانیسم ترشح شیر ،فوائد شیر مادر ،تغذیه مصنوعی و مسائل مربوط به آن ،تغذیه تکمیلی رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن (در دوران جنینی ،شیرخواری ،کودکی) نمودار رشد و تفسیر آن مراقبت های بهداشتی شیرخواران ،در سال اول تولد ،مراقبت از کودکان مراقبت از کودکان قبل از سنین مدرسه سوء تغذیه در کودکان واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی هدف کلی : 1کلیات بهداشت مادر و کودک
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:









بهداشت مادر و کودک را تعریف کند.
اهمیت بهداشت مادر و کودک را بیان نماید.
دامنه فعالیت بهداشت مادر و کودک را نام ببرد.
اهداف و گروه هدف بهداشت مادر و کودک را ذکر نماید.
تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان را شرح دهد.
سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و کودک را نام ببرد.
چگونگی ارزشیابی خدمات بهداشت مادر و کودک را بطور کامل توضیح دهد.

 هدف کلی : 2مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:






مشاوره پیش از بارداری را تعریف کند.
اهمیت و اهداف مشاوره پیش از بارداری در زنان را بیان نماید.
نکات مهم در مراقبت ها و خدمات پیش از بارداری را ذکر نماید.
فرم مشاوره پیش از بارداری را به درستی تکمیل نماید.
مراقبت ها و خدمات پیش از بارداری را طبق فرم مربوطه به درستی انجام دهد.

 هدف کلی : 3مراقبت ها و خدمات دوران بارداری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:






مراقبت پره ناتال را تعریف کند.
اهمیت و مزایای مراقبت های پره ناتال را شرح دهد.
روش های تشخیص بارداری را نام برده و هر کدام را شرح دهد.
نشانه ها و عالیم بارداری را ذکر نماید.
نکات مهم در تکمیل پرونده پره ناتال بیان نموده و به درستی تکمیل نماید.

 هدف کلی : 4مراقبت ها و خدمات دوران بارداری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:





تاریخ تقریبی زایمان و سن حاملگی را به درستی محاسبه نماید.
زمان مراقبت های دوران بارداری و اقدامات الزم در هر دوره را به خوبی بیان نموده و بتواند انجام دهد.
عالیم خطر دوران بارداری را بیان نماید.
مشکالت رایج دوران بارداری را نام برده و بتواند در مورد کاهش عوارض هر کدام از آنها مشاوره الزم را انجام دهد.

 هدف کلی : 5مراقبت های حین زایمان و عوارض زایمانی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:







زایمان را تعریف کند.
انواع زایمان ها را نام ببرد.
فرایند زایمان را ذکر نماید.
مزایای و معایب زایمان طبیعی و سزارین را شرح دهد.
مراقبت های مادر حین زایمان را شرح دهد.
اقدامات اولیه در صورت بروز عوارض زایمانی را توضیح دهد.

 هدف کلی : 6مراقبت های مادر پس از زایمان
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:









دوره نفاس را تعریف کند.
اهمیت و اهداف مراقبت پس از زایمان را بیان نماید.
مراقبت های مادر پس از زایمان را شرح دهد.
مراقبت های نوزاد در اتاق زایمان را شرح دهد.
نکات مهم در مراقبت ها و خدمات پس از زایمان را ذکر نماید.
فرم مراقبت پس از زایمان را به درستی تکمیل نماید.
مراقبت ها و خدمات پس از زایمان را طبق فرم مربوطه به درستی انجام داده و آموزش های الزم را ارائه دهد.

 هدف کلی : 7مرگ مادران ،عوامل موثر و راه های پیشگیری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:





مرگ و میر مادر را تعریف کند.
انواع مرگ و میر مادر را نام برده و آن را شرح دهد.
عوامل موثر بر مرگ و میر مادر را نام ببرد.
راه های پیشگیری از مرگ مادران را بیان نماید.

 هدف کلی : 8نوزاد طبیعی ،ویژگی ها و شاخص ها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:












نوزاد طبیعی را تعریف کند.
ویژگی های نوزاد طبیعی را ذکر نماید.
میانگین وزن ،قد و دور سر نوزاد طبیعی را نام ببرد.
شاخص های اندازه گیری نوزاد را بیان نماید.
اقدامات اولیه بعد از تولد نوزاد را شرح دهد.
عالیم حیاتی در نوزادان طبیعی را بیان نماید.
معاینه اولیه نوزاد را شرح نماید.
انواع زردی نوزاد را نام برده و آن را توضیح دهد.
غربالگری دوره نوزادی را نام برده و اهمیت آن را بیان نماید.

هدف کلی : 9نوزاد نارس
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:








نوزاد نارس را تعریف کند.
اپیدمیولوژی نوزاد نارس را بیان نماید.
عوامل موثر در تولد نوزاد نارس را ذکر نماید.
مشخصات نوزاد نارس را بیان نماید.
مراقبت از نوزاد نارس را شرح دهد.
مشکالت همراه با نارسی نوزاد را ذکر نماید.
تغذیه نوزاد نارس را شرح نماید.

 هدف کلی : 10نوزادان آسیب پذیر ( ،)LBW,IUGRعوامل موثر در تولد آنها ،راه های پیشگیری و
مراقبت ها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:










نوزاد پرخطر و آسیب پذیر را تعریف نماید.
عوامل موثر در تولد نوزاد آسیب پذیر را نام ببرد.
نوزاد کم وزن را تعریف و انواع آن را نام ببرد.
علل کم وزنی نوزاد را بیان نماید.
تاخیر رشد داخل رحمی را تعریف نماید.
عوامل موثر بر تاخیر رشد داخل رحمی را نام ببرد.
نوزاد دیررس را تعربف نموده و مشخصات آن را شرح دهد.
نوزاد  LGAرا تعریف کرده و عوامل زمینه ساز آن را نام ببرد.
عوارض نوزادان با جثه بزرگ را ذکر نماید.

 هدف کلی : 11میزان های مرگ نوزادان ،کودکان و علل و عوامل موثر بر آنها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:






مرگ پره ناتال ،نوزادان و کودکان تعریف نماید.
هدف از کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان را ذکر نماید.
شاخص های مهم حیاتی را بیان نماید.
علل و عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان و کودکان را شرح دهد.
راهکارهای بهبود سالمت در کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان را بیان نماید.

 هدف کلی : 12تغذیه با شیرمادر ،مکانیسم ترشح شیر ،فوائد شیر مادر
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:







دوره شیرخوارگی را تعریف نماید.
آناتومی پستان و فیزیولوژی ترشح شیر را شرح دهد.
شرایط موفقیت تغذیه با شیر مادر را ذکر نماید.
جنبه های تغذیه ای و ایمونولوژیک شیر مادر را نام ببرد
مزایای تغذیه با شیر مادر را شرح دهد.
عوامل موثر در کاهش شیر مادر را بیان نماید.




وضعیت صحیح شیردهی و پستان گرفتن را شرح دهد.
مشکالت شیردهی را ذکر نماید.

 هدف کلی : 13تغذیه مصنوعی و مسائل مربوط به آن ،تغذیه تکمیلی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:








تغذیه مصنوعی یا فرموال را تعریف کند.
انواع شیرخشک را نام ببرد.
خطرات تغذیه با شیر مصنوعی را ذکر نماید.
خطرات استفاده از گول زنک را ذکر نماید.
تغذیه تکمیلی را تعریف نماید.
زمان مناسب برای شروع تغذیه تکمیلی را شرح دهد.
اصول تغذیه در شروع غذای کمکی را بیان نماید.

هدف کلی : 14رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن (در دوران جنینی ،شیرخواری ،کودکی) ،نمودار رشد
و تفسیر آن
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:









رشد و تکامل را تعریف کند.
عوامل موثر بر رشد و تکامل جنین ،شیرخواران و کودکان را نام ببرد.
مراحل تکامل جنین ،شیرخواران و کودکان را بیان نماید.
شاخص های تن سنجی را تعریف نموده و انواع آن را بیان نماید.
نمودار رشد را تعریف نماید.
اهمیت نمودار رشد را ذکر نماید.
موارد استفاده از منحنی رشد را شرح دهد.
منحنی رشد را به خوبی تفسیر نماید.

هدف کلی : 15مراقبت های بهداشتی شیرخواران ،سال اول تولد ،کودکان ،کودکان قبل از سنین
مدرسه ،سوء تغذیه در کودکان
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:








مراقبت های بهداشتی شیرخواران ،سال اول تولد ،مراقبت از کودکان ،کودکان قبل از سنین مدرسه نام ببرد.
اهمیت مراقبت های بهداشتی شیرخواران ،سال اول تولد ،مراقبت از کودکان ،کودکان قبل از سنین مدرسه را شرح دهد.
سوء تغذیه در کودک را تعریف کند.
انواع سوء تغذیه کودکان را نام ببرد.
علل و عوامل ایجاد کننده سوء تغذیه را بیان نماید.
راه های پیشگیری از ایجاد سوء تغذیه کودکان را به مادران آموزش دهد.
در صورت سوء تغذیه کودکان راه های درمان و پیشگیری از عوارض آن را شرح دهد.

 هدف کلی : 16واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:








واکسن را تعریف کند.
اهمیت واکسیناسیون و عملکرد آن را بیان نماید.
انواع واکسن ها را نام ببرد.
زمان تزریق ،نحوه تزریق و میزان دوز واکسن ها را شرح دهد.
نحوه نگهداری واکسن های بسته و باز شده را بیان نماید.
واکنش های حساسیتی به واکسن ها را نام برده و اقدامات احیایی آن را شرح داده و بتواند در صورت بروز آن اقدامات را
انجام دهد.
در درمانگاه تحت نظر مربی بتواند تزریق واکسن را انجام دهد.

 روش آموزش
تركیبی

 مجازی

حضوری

شرايط اجراء


امکانات آموزشی:
 اسالید پروژکتور  ،ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل Articulate Story
 lineو سامانه نوید

 منابع درسی :
 خیر

آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه

کتاب جامع بهداشت عمومی ،گروه نویسندگان اساتید دانشگاه ،جلد  1و  2و  ،3آخرین انتشار

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات
بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله
PubMed
Google scholar
SID

 در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری (مانند فیلم ،مجموعه اسالید و  )...عالوه بر کتاب
فوق یا به تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید ،مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن
را ضمیمه نمایید:
مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

نوع محتوا*

توضیحات

تهیهکنندگان

فایل مجازی شده
با استفاده از نرم
افزار استوری الین
بصورت زیپ شده
در سامانه نوید

راضیه رحمتی

کلیه مباحث درس بهداشت مادران و
کودکان

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**
آماده بارگذاری

* منظور اسالید پاور پوینت ،جزوه ،فیلم آموزشی ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری (مانند کتاب ،مجموعه اسالید ،جزوه و  )...را به عنوان منبع مطالعه
بیشتر به دانشجویان معرفی کنید ،مشخصات کامل آن را ذکر کنید( .در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد
در نظر گرفته شده است).
.
 کتاب بارداری و زایمان ویلیامز  2014جلد  1و  2و3
 کتاب بیماری های زنان نواک و برنر 2012
 بوکلت چارت مادران و نوزادان ،انتشارات وزارت بهداشت
 آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص بهداشت بلوغ ،تنظیم خانواده ،مشاوره
قبل از ازدواج ،سرطان ها و بیماری های زنان ،ایدز

 آزمون های خود ارزيابی
 خیر

 بلی

 .1آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفتهاید؟

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذکر کنید.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف

میان ترم

ترکیبی

از زمان شروع آزمون

بعد از اتمام آزمون

1

 تکالیف و پروژههای دانشجويان

شماره

تکالیف طول ترم

عنوان
تکلیف

مهلت پاسخ
شرح تکلیف

دادن
دانشجویان

در طول ترم دو تکلیف داده می شود

مهلت فیدبک

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

 پروژه درسی
 .1آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بلی

 خیر

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 ساير فعالیت های يادگیری
در سامانه امکان فعال سازی اتاق بحث (غیرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحی و هدایت مباحثه دقت
کافی انجام شود می-تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کمک زیادی نماید .در صورت تمایل به
استفاده از این امکان موارد زیر را تکمیل نمایید:
 اتاق بحث (فورم)
موضوع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی دانشجويان
موارد ارزشیابی

بارم نمره

آزمون میان ترم

7

آزمون پایان ترم

10

شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

1

تکالیف و سایر فعالیت ها

2



مقررات
 حداقل نمره قبولی :نمره 10


تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس :در صورت آنالین بودن کالس (طبق مقررات آموزشی  )4/17و در صورت آفالین
بودن مشاهده مبحث طبق بازه زمانی در نظر گرفته شده می باشد.

تاریخ ارائه

جلسه اول
1399/11/06

10 - 12

کلیات بهداشت مادر
و کودک

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

جلسه دوم
1399/11/13

10 - 12

مراقبت ها و خدمات
قبل از بارداری

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

جلسه سوم
1399/11/20

10 - 12

مراقبت ها و خدمات
دوران بارداری

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

جلسه چهارم
1399/11/27

10 - 12

مراقبت ها و خدمات
دوران بارداری

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

جلسه پنجم
1399/12/04

10 - 12

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزاره الا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

مراق بت های حین
زایمالالان و عوارض
زایمانی

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

جلسه ششم
1399/12/11

10 - 12

جلسه هفتم
1399/12/18

10 - 12

جلسه هشتم
1399/12/25

10 - 12

جلسه نهم
1400/01/16

10 - 12

جلسه دهم
1400/01/23

10 - 12

جلسه یازدهم
1400/01/30

10 - 12

جلسه دوازدهم
1400/02/06

10 - 12

مراق بت های مادر
پس از زایمان

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

راضیه رحمتی

آنالین

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

م یزان هالالای مرگ
مادران ،عوا مل موثر
و راه های پیشگیری

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

نوزاد طبیعی ،ویژگی
ها و شاخص ها

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

نوزاد نارس

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

سالالایر نوزادان آسالالیب
پذیر(،)LBW,IUGR
عوامل موثر در تولد آن
ها ،راه های پی شگیری
ومراقبتها

م یزان هالالای مرگ
نوزادان ،کودکالالان و
ع لل و عوا مل موثر
بر آنها

تغذیه با شالالالیرمادر،
مکانیسالالالم ترشالالالح
شیر ،فوائد شیر مادر

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

راضیه رحمتی

آنالین

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

جلسه سیزدهم
1400/02/13

10 - 12

جالالالاللسالالالالالاله
چهاردهم
1400/02/20

10 - 12

جلسه پانزدهم
1400/02/27

10 - 12

جلسه شانزدهم
1400/03/03

10 - 12

تغذیه مصالالالنوعی و
مسالالالا ئل مربوط به
آن ،تغذیه تکمیلی

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالا لیالالتهالالای پیش
بینی شده)

اسالالالالید پروژکتور،
ویالالدئو پروژکتور و
کامپیوتر و ا ستفاده
از نرم ا فزارهالالا یی
شامل

ن مره آز مون ک ت بی
(پایان ترم /میان ترم)،
شالالالرکالالت فعالالال در
کالس ،حضور و غیاب،
تکالالا ل یف و سالالالالا یر
فعالالالیالالتهالالای پیش
بینی شده)

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

رشالالالالد و ت کا مل و
عوامالالل موثر بر آن
(در دوران جنینی،
شیرخواری،کودکی)،
نمودار رشد و تفسیر
آن
مالالراقالالبالالت هالالای
بالالالهالالالداشالالالالالتالالالی
شالالیرخواران ،سالالال
اول تو لد ،کود کان،
کالالودکالالان قالالبالالل از
سنین مدر سه ،سوء
تغذیه در کودکان

واکسالالالیناسالالالیون و
اجالالرای بالالرنالالامالاله
گسالالالال ترش ا ی من
سازی

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

راضیه رحمتی

فایل مجازی
بارگذاری شده
در سامانه نوید

Articulate Story
 lineو سامانه نوید

