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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 

مل کودکان، عوامل موثر بر آن و راه های مراقبت های کمی و کیفی مادران و کودکان آشنا شده و روند رشد و تکا

 پیشگیری از اختالل در سالمتی، رشد و تکامل و مرگ و میر کودکان و مادران را فرا خواهند گرفت.

 

 

 

 

 ومیبهداشت عمکارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:       بهداشت عمومی گروه آموزشی:            بهداشت دانشکده : 

 واحد 2 :  تعداد واحد بهداشت مادران و کودکان  :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 10 - 12     دوشنبهس:  روز و ساعت برگزاری کال ندارد پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

                                            راضیه رحمتی  مسئول برنامه :  

 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                  07152518345: دانشکده شماره تماس

                راضیه رحمتی                                              مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 ahmatir69@gmail.comR آدرس پست الکترونیکی:                            07152518345شماره تماس دانشکده:    

 راضیه رحمتیتهیه و تنظیم : 

 09/11/1401 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 

 تعریف بهداشت مادر و کودک، اهمیت، گروه هدف -

 در ایران و جهانتاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک  -

 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 -

 مرگ مادران، عوامل موثر و راه های پیشگیریمیزان های  -

 نوزاد طبیعی، ویژگی ها و شاخص ها -

 نوزاد نارس -

 (، عوامل موثر در تولد آنها، راه های پیشگیری و مراقبت هاLBW,IUGRسایر نوزادان آسیب پذیر ) -

 میزان های مرگ نوزادان، کودکان و علل و عوامل موثر بر آنها -

 مکانیسم ترشح شیر، فوائد شیر مادر، تغذیه مصنوعی و مسائل مربوط به آن، تغذیه تکمیلی تغذیه با شیرمادر، -

 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 -

 ن قبل از سنین مدرسهمراقبت از کودکا -

 سوء تغذیه در کودکان -

 واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی -

 
 

 بهداشت مادر و کودک کلیات:  1هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .بهداشت مادر و کودک را تعریف کند 
 .اهمیت بهداشت مادر و کودک را بیان نماید 
  فعالیت بهداشت مادر و کودک را نام ببرد.دامنه 
 را ذکر نماید. اهداف و گروه هدف بهداشت مادر و کودک  
 را شرح دهد. تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان 

 را نام ببرد. سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و کودک 

  بطور کامل توضیح دهد.را  ارزشیابی خدمات بهداشت مادر و کودکچگونگی 

 



 
 مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری:  2هدف کلی 

 

  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 
 ری را ذکر نماید.نکات مهم در مراقبت ها و خدمات پیش از باردا 
 .فرم مشاوره پیش از بارداری را به درستی تکمیل نماید 
 به درستی انجام دهد.طبق فرم مربوطه را  مراقبت ها و خدمات پیش از بارداری 

 
 مراقبت ها و خدمات دوران بارداری:  3هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ریف کند.مراقبت پره ناتال را تع 

 .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 

 

 

 

 

 وران بارداریمراقبت ها و خدمات د:  4هدف کلی 

 

  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 

 د.عالیم خطر دوران بارداری را بیان نمای 

 .مشکالت رایج دوران بارداری را نام برده و بتواند در مورد کاهش عوارض هر کدام از آنها مشاوره الزم را انجام دهد 

 

 

 

 

 



 

 عوارض زایمانی زایمان  ومراقبت های حین :  5هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .زایمان را تعریف کند 

  را نام ببرد.انواع زایمان ها 

 .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 

  

 

 

 پس از زایمانمادر مراقبت های :  6هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .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 
  زایمان را به درستی تکمیل نماید.فرم مراقبت پس از 
 طبق فرم مربوطه به درستی انجام داده و آموزش های الزم را ارائه دهدرا  مراقبت ها و خدمات پس از زایمان. 

 
 
 

 مرگ مادران، عوامل موثر و راه های پیشگیری : 7هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  تعریف کند.مرگ و میر مادر را 

 .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 

 

 



 

 

 نوزاد طبیعی، ویژگی ها و شاخص ها:  8هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عی را تعریف کند.نوزاد طبی 

 .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 

  شرح نماید.معاینه اولیه نوزاد را 

 .انواع زردی نوزاد را نام برده و آن را توضیح دهد 

 .غربالگری دوره نوزادی را نام برده و اهمیت آن را بیان نماید 

 
 

 

 نوزاد نارس :  9هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نوزاد نارس را تعریف کند 

 د.اپیدمیولوژی نوزاد نارس را بیان نمای 

 .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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10هدف کلی : ( نوزادان آسیب پذیرLBW,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 

 اخیر رشد داخل رحمی را تعریف نماید.ت 

 .عوامل موثر بر تاخیر رشد داخل رحمی را نام ببرد 

 .نوزاد دیررس را تعربف نموده و مشخصات آن را شرح دهد 

  نوزادLGA .را تعریف کرده و عوامل زمینه ساز آن را نام ببرد 

 .عوارض نوزادان با جثه بزرگ را ذکر نماید 

 

 گ نوزادان، کودکان و علل و عوامل موثر بر آنهامیزان های مر : 11هدف کلی 

 

  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 

 را شرح دهد. ر نوزادان و کودکانعلل و عوامل موثر بر مرگ و می 

 را بیان نماید. راهکارهای بهبود سالمت در کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان 

 

 

 تغذیه با شیرمادر، مکانیسم ترشح شیر، فوائد شیر مادر : 12هدف کلی  

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .دوره شیرخوارگی را تعریف نماید 

 ی پستان و فیزیولوژی ترشح شیر را شرح دهد.آناتوم 

  را ذکر نماید. موفقیت تغذیه با شیر مادرشرایط 

  را نام ببرد شیر مادرو ایمونولوژیک جنبه های تغذیه ای 

 .مزایای تغذیه با شیر مادر را شرح دهد 

 .عوامل موثر در کاهش شیر مادر را بیان نماید 

 ح دهد.وضعیت صحیح شیردهی و پستان گرفتن را شر 

 .مشکالت شیردهی را ذکر نماید 



 

 تغذیه مصنوعی و مسائل مربوط به آن، تغذیه تکمیلی : 13هدف کلی 

 
 

  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 

 استفاده از گول زنک را ذکر نماید. خطرات 

 .تغذیه تکمیلی را تعریف نماید 

 .زمان مناسب برای شروع تغذیه تکمیلی را شرح دهد 

 را بیان نماید. اصول تغذیه در شروع غذای کمکی 

 

 

نمودار رشد  ،رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن )در دوران جنینی، شیرخواری، کودکی( : 14هدف کلی

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کودکان قبل از سنین ، مراقبت های بهداشتی شیرخواران، سال اول تولد، کودکان  : 15هدف کلی

 سوء تغذیه در کودکان، مدرسه

 

 داف اختصاصی اه 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ،نام ببرد. سال اول تولد، مراقبت از کودکان، کودکان قبل از سنین مدرسه مراقبت های بهداشتی شیرخواران 

 ،را شرح دهد. سال اول تولد، مراقبت از کودکان، کودکان قبل از سنین مدرسه اهمیت مراقبت های بهداشتی شیرخواران 

 غذیه در کودک را تعریف کند.سوء ت 

  .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 

 
 

 
 

 

 واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ایمن سازی : 16هدف کلی 

 

  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 
 

حضوری                   مجازی                            ركیبی                            ت 

 

 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 استفاده از نرم افزارهایی شامل ، وایت بورد و ماژیک وکامپیوتر ،ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور 

Articulate Story line  
 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

صفحات بر اساس محتوای ارائه  ، آخرین انتشار3و  2و  1ی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد کتاب جامع بهداشت عموم

 شده در هر جلسه

 درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل های وزارت بهداشتآیین نامه ها و 

 

صفحات بر اساس محتوای ارائه 

 شده در هر جلسه

 

 

 

 سال و شماره انتشار و صفحات مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله،
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 PubMed بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
Google scholar 

SID 

  
 

 

 ب در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتا

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 )آزمون های تکوينی )كويیز/ میان ترم 

 خیر   بلی     اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 متعاقبا اعالم میگردد. ترکیبی یزکوی

 

2 

 

28/01/1402 ترکیبی میانترم  

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

مجموعه 

اسالیدهای 

تدریس شده در 

 کالس

ان و مادر بهداشتاحث درس مب راضیه رحمتی

 کودکان
اسالیدهای پاورپوینت 

 تدریسآماده 

مجازی  محتوای

با درس مربوطه 

استفاده از نرم 

 افزار استوری الین

و  انمادر بهداشتمباحث درس  راضیه رحمتی

 کودکان
فایل حاوی محتوای 

 مجازی درس مربوطه

    



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /خود پروژه پایان ترم . آیا برای درس 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 9 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 0 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

 :10ه  نمر حداقل نمره قبولی                                                                                                                  

  :طبق مقررات آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

     



 بهداشت مادران و کودکان درس زمانبندی جدول
 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امکانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

 جلسه اول

17/11/1401 
12 - 10 

 

کلیات بهداشت مادر و 

 کودک
 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه دوم

24/11/1401 
12 - 10 

 

مراقبت ها و خدمات 

 یقبل از باردار
 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه سوم

01/12/1401 
12 - 10 

 

مات  خد ها و  بت  مراق

 حضوری راضیه رحمتی دوران بارداری

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه چهارم

08/12/1401 
12 - 10 

 

مات  خد ها و  بت  مراق

 دوران بارداری
 حضوری یه رحمتیراض

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه پنجم

15/12/1401 
12 - 10 

 

ین  ح قبددت هددای  مرا

زایددمددان  و عددوارض 

 زایمانی

 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه ششم

22/12/1401 
12 - 10 

 

مادر پس  های  بت  مراق

 از زایمان
 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه هفتم

14/01/1402 
12 - 10 

 

مددیددزان هددای مددرگ 

 مدادران، عوامدل موثر و

 راه های پیشگیری

 مجازی راضیه رحمتی

فددایددل مددجددازی 

اری شددده در بارگذ

 سامانه نوید

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه هشتم

21/01/1402 
12 - 10 

 

نوزاد طبیعی، ویژگی ها 

 و شاخص ها
 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 میانترم 28/01/1402

 جلسه نهم

28/01/1402 
12 - 10 

 

 حضوری راضیه رحمتی نوزاد نارس

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه دهم

04/02/1402 
12 - 10 

یب  سددددایر نوزادان آسددد

(، LBW,IUGR)پدددذیدددر

وامل موثر در تولد آن ها، ع

یری و گ پیشددد  راه هددای 

 هامراقبت

 مجازی راضیه رحمتی

 

فددایددل مددجددازی 

اری شددده در بارگذ

 سامانه نوید

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه یازدهم

11/02/1402 
12 - 10 

مددیددزان هددای مددرگ 

نوزادان، کودکان و علل 

 و عوامل موثر بر آنها

 ضوریح راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه دوازدهم

18/02/1402 
12 - 10 

مادر،  با شدددیر یه  غذ ت

 مکانیسددم ترشددح شددیر،
 فوائد شیر مادر

 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

سدددی و فعددالیددت کال

 کوئیز

 جلسه سیزدهم

22/02/1402 
12 - 10 

تغذیه مصنوعی و مسائل 

مربوط بدده آن، تغددذیده 

 تکمیلی

 حضوری راضیه رحمتی

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز



جلسه 

 چهاردهم

01/03/1402 

12 - 10 

رشدددد و تکامل و عوامل 

ب ثر  دوران ر آن )در مو

جدددددندددددیدددددندددددی، 

کودکی(، شدددیرخواری،

 نمودار رشد و تفسیر آن

 حضوری راضیه رحمتی

 

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه پانزدهم

08/03/1402 
12 - 10 

مراقبت های بهداشدددتی 

شددیرخواران، سددال اول 

تولد، کودکان، کودکان 

رسدده، قبل از سددنین مد

 سوء تغذیه در کودکان

 حضوری راضیه رحمتی

 

ئو پروژکتور  ،ویدددو
وایت برد  ،کامپیوتر

   و ماژیک

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 جلسه شانزدهم

15/03/1402 
12 - 10 

سیون و اجرای  سینا واک

مه گسدددترش ایمن  نا بر

 سازی

 مجازی راضیه رحمتی

فددایددل مددجددازی 

اری شددده در بارگذ

 سامانه نوید

پرسدددش و پداسدددخ، 

فعددالیددت کالسدددی و 

 کوئیز

 

 


