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 در طَل درس، ًحَُ تشخیص، ادارُ ٍ هراقبت از هادر ٍ جٌیي در بارداری ّا ٍ  (:ضرح درس)هقذهه

 .زایواًْای غیرطبیعی تذریس هی گردد
 

 :فراّن آٍردى فرصتْای یادگیری در جْت :هذف کلی

 آشٌایی با كلیات بْذاشت هادر ٍ كَدك 
  (یت، كیفیت ٍ اجساء هراقبتْاكو)آشٌایی با چگًَگی هراقبتْای هادراى ٍ كَدكاى 
 آشٌایی با رشذ ٍ تكاهل كَدكاى ٍ عَاهل هَثر بر آى ٍ تَاى تشخیص چگًَگی ٍ رًٍذ رشذ ٍ تكاهل 
 آشٌایی با عَاهل هَثر ٍ خطرزا در سالهت هادر ٍ كَدك ٍ راُ ّای پیشگیری از آى 
 آشٌایی با عَاهل هَثر در هرگ كَدكاى ٍ هادراى ٍ راُ ّای پیشگیری از آى 

 
 

 (بِ تعذاد سرفصلْا ٍ جلسات ّذف ًَشتِ شَد)اهذاف اختصاصی درس : 

 : بتَاًٌذ دٍرُ یاىرٍد پس از پا یاز داًشجَیاى اًتظار ه          

  .دَذ يحبُذاشت مادر  ي كًدك، اَميت ي َذف آن را تًض .1

 .تاريخچٍ خذمات بُذاشت مادر ي كًدك در ايزان ي جُان را تًضيح دَذ .2

 .را شزح دَذ...( مشايرٌ قبل اس اسدياج، آسمايشات، )ت قبل اس بارداري مزاقبتُا ي خذما .3

 .را شزح دَذ( تشكيل پزيوذٌ، معايىات، ياكسيىاسيًن، تغذيٍ، آمًسش َا)مزاقبتُا ي خذمات ديران بارداري  .4

 .مزاقبتُاي حيه ي پس اس سايمان ي عًارض سايمان را تًضيح دَذ .5

 .راٌ َاي پيشگيزي را بيان ومايذ ميشان َاي مزگ مادران، عًامل مًثز ي .6

  .وًساد طبيعي ي  ييژگي َاي آن را بيان ومايذ .7

وًساد وارس، ي سايز وًسادان اسيب پذيز را تعزيف ي عًامل مًثز در تًلذ اوُا، راٌ َاي پيشگيزي ي مزاقبت آوُا را  .8

 .بيان ومايذ

  .ميشان َاي مزگ وًسادان، كًدكان ي علل آن را بيان ومايذ .9

 .تكميلي را شزح دَذ يمادر ي غذاَا يزغ يزَاياس ش يٍتغذ يمادر، فًايذ ان، چگًوگ يزا شب تغذيٍ .11

 .يذوما يزدادٌ ي تفس يصرشذ ي تكامل اس تًلذ تا كًدكي را تشخ ريوذ .11

 واحذ نظری                       2 :تؼذاد و نوع واحذ   بهذاضت هادراى و کودکاى: نام درس

  بهذاضت ػووهی کارضناسی ناپیوسته: رضته و هقطغ تحصیلی     نذارد: دروس پیص نیاز

                   2ترم :  لیترم تحصی    سرکار خانن حسینی :نام هذرس

                                                                                                                       95-96:سال تحصیلی

                  پردیس دانطگاه: هحل تطکیل کالس        دقیقه ای 99جلسه  16 :تؼذاد جلسات

       16-11چهارضنبه :ساػت برگساری کالس روز و
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  .يذوما ييهبُذاشتي شيزخًاران، كًدكان ي كًدكان قبل اس سىيه مذرسٍ را تع مزاقبت .12

 .سًء تغذيٍ در كًدكان را شزح دَذ .13

 .دَذ يحرا تًض يىاسيًنياكس وامٍبز .14

 .ساسمان َاي ارائٍ دَىذٌ خذمات بُذاشت مادر ي كًدك را وام ببزد .15

 .ارسشيابي خذمات بُذاشت مادر ي كًدك را شزح دَذ .16

 

 

 (:روضهای تذریس)استراتژی آهوزضی 

  كٌفراًس □          سخٌراًی            كارگاُ □    بحث در گرٍّْای كَچک    □           یگرٍّ بحث

 □               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آهَزشی
 غیرُ

 

 ٍایت بَرد، اسالیذ: وسایل کوک آهوزضی 

                

 وظایف و تکالیف دانطجو:  

 
 حضَر هٌظن ٍ فعال در كالس  .1

 یش هطالعِ بر اساس هَضَعات ٍ هٌابع تعییي شذُ از قبلاًجام پ .2

 هشاركت فعال در اهر پرسش ٍ پاسخ ٍ بحث ّای كالسی .3

 

 نحوه ارزضیابی دانطجو: 
  □تكَیٌی                   هرحلِ ای   :هراحل ارزضیابی

 درصذ از ًورُ ًْایی 5/2: حضَر ٍ غیاب
 درصذ از ًورُ ًْایی 5/2: ، پرسش ٍ پاسخاًجام تكالیف كالسی ٍ فعالیت

 درصذ از ًورُ ًْایی 55: .اهتحاى پایاى ترم
   جَر كردًی □           صحیح ٍ غلط  □        چٌذ گسیٌِ ای            تشریحی    □     شفاّی     □   :نوع اهتحاى پایاى ترم

 




