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 فرم برنامه درسي

 

آموزش کودک سالم در : نام درس

 آموزشی-مراکز بهداشتی درمانی

  :  تعداد واحد

کارورزی  -دوره کارآموزی مقطع :

 کودکان

 مدت زمان ارائه درس :  

 پیش نیاز: 

 مسئول برنامه : 

 

  شامل موارد زير مي باشد: آموزشي-آموزش در مركز بهداشتي درمانيعناوين كلي 

 یبهداشت بارور- PHC & MCH–سالمت یمهایبا ت یيو آشنا يو بهداشت يتیجمع شاخصهای 

 يعیطب ریبا نوزاد غ یيو اشنا يعینوزاد طب مراقبت 

 نوزادان و کودکان هیتغذ- يده ریمادر و مشکالت ش ریش 

 ا ب یریشگیقابل پ یهایماریب -کودک سالم  افتهیمراقبت ادغام  -رشد  نوزادان و کودکان شیپا

 واکسن

 اثر و عوارض.... سمیمکان ون،یکاسیو کنترااند ونیکاسیاند ،ي: ، اثرات اجتماعیریشگیپ یروشها....... 

 اطفال یها  يناخوش افتهیادغام  یمراقبت ها -يکودک عیشا  یهایماریبا ب یياشنا 

 و مشکالت کودکان نوپا  و قبل از مدرسه هایماریبا ب یينوزادان و کودکان و اشنا يروان بهداشت 

  اجتماع  ریپذ بیآس یگروهها -یغربالگر یآزمونها 

  یحقوق کودک و بهداشت بارور 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قزوين

 پزشكي  دانشكده

 گروه كودكان 
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 فراگیر قادر باشد:

 MCH , PHC    دهد توضیح اشتباه بدون را توسعه و رشد و جامعه ، خانواده سالمت را در .  

 دهد توضیح خوبی به درمانی بهداشتی خدمات از سطحی عنوان به را اولیه بهداشتی خدمات.  

  اهمیت جمعیت و شاخصهای جمعیتی و بهداشتی را بداند 

 اهمیت تعیین کننده های سالمت جامعه را بداند  

  انجام دهد یاز باردار یشگریپ یخانواده و روش ها میتنظمشاوره 

  دوره کودکی را انجام دهد تکامل و رشد مراحل تمامیشرح حال گیری در مورد  

 به مادر آموزش دهد را نوزادان تغذیه اصول 

  سطوح ارجاع، مداخله نماید. و کودك و نوزاد وضعیت اساس بر و تکامل و رشد اختاللدر موارد 

 بررسی کند خطا بدون را کودکان تکامل و رشد روند.  

 شرح دهد درستی به را رشد منحنی تفسیر و تنظیم نحوه .  

 بداند اشتباه بدون را تکامل و رشد در اختالل تشخیص نحوه.  

 کند ذکر درستی به را شیرخوار هاي دندان رویش زمان.  

 کند فهرست خوبی به را شیرخوار درآوردن دندان در توجه مورد نکات کلیه.  

 دهد  توضیح کامل طور به را کودکی و نوزادي دوره معمول هاي بیماري از پیشگیري هاي راه انواع 

  دهد انجام درستی بهبر اساس مانا  را کودکی دوره معمول هاي بیماريبرخورد با.  

  انجام دهد کودکان تغذیه اصولمشاوره با مادر در مورد.  

 مادر آموزش دهد. به را کودك تربیت در پاداش و تنبیه ضرورت  

 دهد توضیح خوبی به را کودك روانی سالمت تامین چگونگی.  

 دهد ر اساس مراقبت کودک سالم انجامب را کودك و نوزاد طبیعی رشد و شنوایی بینایی اي دوره معاینات.  

 به مادر آموزش دهدرا نوزادي دوره مهم هاي بیماري از مصونیت و ایمنی در توجه مورد نکات کلیه .  

  به مادر آموزش دهدرا را کودکی دوره عمده ي ها بیماري از مصونیت و ایمنی در مهم موارد.  

  معلولین... -سالمندان –کودکان  –گروه های آسیب پذیر جامعه را بشناسد. مادران 

 با کنوانسیون حقوق کودک و بهداشت باروری آشنا شود . 
 

 شیوه ارزشیابی:

  كت در بحث هاي گروهي در هر جلسهمشار   .1

   یادگیری هایفعالیت انجام  .2

 امكانات آموزشي بخش:: اجراء طیشرا

 نترنت،یو وایت برد ، ماکت، ا    power pointپروژكتور ، ویدوئو پروژكتور و كامپیوتربا استفاده از نرم افزار  اسالید

                    ، قدسنج، ترازو، بوکلت مانا، بوکلت کودک سالم نهیمعا لیوسا

                  

 

 ۞ منابع:  
 آخرین دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تنظیم خانواده .1

 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی -ویژه  پزشک -مراقبت ادغام یافته کودک سالممراقبت کودکان   .2

 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی -ویژه  پزشک -مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال  .3

 جامع بهداشت دکتر حاتمی .4

 برنامه گسترش ایمنسازي )برنامه  واکسیناسیون کشوري( .وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي.       .5

6. Nelson Textbook of Pediatrics .Robert M. Kliegman; Hal B .Jeson . –Philadelphia, W.B 

Sanders co. Last Edition. 
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 سر فصل مطالب 
ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسی نحوه ارائه

 & PHC -بهداشت باروری

MCH –-   شاخصهای جمعیتي و

بهداشتي و آشنایي با تیمهای 

 سالمت

 دوشنبه 

9-21 

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

 حاتميکتاب جامع بهداشت دکتر 

 

روشهای پیشگیری: ، اثرات 

اجتماعي، اندیکاسیون و 

کنترااندیکاسیون، مکانیسم اثر و 

 عوارض...........

 دوشنبه 

9-21  

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

دستورالعمل برنامه های تنظیم خانواده و 

ارت بهداشت و آموزش کنترل بارداری، وز

 پزشکي

مراقبت نوزاد طبیعي و اشنایي با 

 نوزاد غیر طبیعي

 دوشنبه 

9-21 

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

 کتاب جامع بهداشت دکتر حاتمي

 
Nelson  
Textbook of Pediatrics 
.Robert M. Kliegman; Hal B 
.Jeson . 

-شیر مادر و مشکالت شیر دهي 

   تغذیه نوزادان و کودکان

 دوشنبه 

9-21  

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي 

-Nelson Textbook of 
Pediatrics .Robert M. 
Kliegman; Hal B .Jeson . 
Philadelphia, W.B Sanders 
co. Last Edition. 

ویژه   -مراقبت ادغام یافته کودک سالم

 -پزشک

 -پایش رشد  نوزادان و کودکان

 -مراقبت ادغام یافته کودک سالم 

 بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 دوشنبه 

9-21 

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

برنامه گسترش ایمنسازی )برنامه  -

مراقبت ادغام  -واکسیناسیون کشوری(

 ناخوشي های اطفال

. 

 -اشنایي با بیماریهای  شایع کودکي

مراقبت های ادغام یافته ناخوشي ها 

 ی اطفال

 دوشنبه 

9-21  

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

ویژه   -مراقبت ادغام یافته کودک سالم

-پزشک  

. 

بهداشت رواني نوزادان و کودکان و 

اشنایي با بیماریها و مشکالت 

 کودکان نوپا  و قبل از مدرسه

 دوشنبه 

9-21 

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

ویژه   -مراقبت ادغام یافته کودک سالم

کتاب جامع بهداشت دکتر -پزشک

 حاتمي 

گروههای  -آزمونهای غربالگری

 آسیب پذیر اجتماع 

 دوشنبه 

9-21  

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

 ویژه  پزشک -راقبت ادغام یافته کودک سالمم

 دوشنبه  حقوق کودک و بهداشت باروری 

9-21 

 ،يپرسش و پاسخ ، بحث گروه
Case based discussion 

 اموزش درمانگاهي

 جامع بهداشت دکتر حاتمي کتاب
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