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 های ویژهشناخت نوزادان نیازمند به مراقبت

مسئول درس:        نفر 1تعداد دانشجویان:       اتاق مدیرگروه مکان برگزاری:          11الی  11 ساعت:     دوشنبه روز:زمان برگزاری کالس: 

 : دکتر میرغفوروندمدرسین)به ترتیب حروف الفبا( دکتر میرغفوروند                             

های علمی در ارائه خدمات بهداشتی گسترده با توجه به مسائل خاص کاربرد یافته باال بردن سطح دانش فراگیر و هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

های ویژه، کسب مادر نیازمند به مراقبتبهداشت مادر و کودک و خانواده در ایران و دستورات اسالم در این رابطه، شناخت نوزاد، کودک و 

 ریزی و آمووزش تغذیه مناسب جهت مادر و کودکخانواده، کسب مهارت در برنامههایی از بهداشت و تنظیم اطالعات کامل در زمینه تازه

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 های بهداشت مادر و کودکبا مفهوم بهداشت مادر و کودک، اصول و اهداف و دامنهآشنایی  -1

 و برنامه ریزی در جهت بهتر ارائه نمودن خدمات بهداشت مادر و کودک در ایرانآشنایی با فلسفه خدمات جامع بهداشت مادر و کودک  -2

آشنایی با جمعیت و حرکات آن، ساختمان سنی جمعیت و عوامل موثر بر ساختمان و حرکات جمعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،  -3

 ت جمعیت در جوامع رروستائی و شهری و روند آنمسائل جمعیتی ایران از دیدگاه بهداشت مادر و کودک، بررسی مقایسه ای تغییرا

 آشنایی با خانواده و احتیاجات آن -1

 آشنایی با بهداشت و مراقبتهای دوران بارداری، حین زایمان و پس از زایمان با توجه به مادران نیازمند به مراقبتهای ویژه -5

 تماعیآشنایی با واکسیناسیون، نقش واکسنها و مصون سازی در پزشکی اج -1

 آشنایی با روش های تازه پیشگیری از حاملگی جراحی و غیرجراحی -7

 آشنایی با تغذیه کودکان به عنوان یک مسأله در ایران، رابطه تغذیه و عفونت، سوء تغذیه و نقش آموزش در این زمینه -8

 آشنایی با آموزش بهداشت و نحوه ارائه آن برای ارتقای سالمت مادران و کودکان -9
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 وسایل کمک آموزشی:
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  سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(
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