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مشاوره مادر شيرده ، بيماريهاي مادر و مصرف داروها در دوران شيردهي ، تغذيه در دوران مختلف تغذيه نوزادان با شير مادر ، بيماريهاي كودكان )عنوان درس : 

 برق گرفتگي( كشوري كودك سالم ، غرق شدگي ،از شش ماهگي تا زمان بلوغ با توجه به برنامه 

  مقطع كارآموزي دانشجويان پزشكي مخاطبان :                                                     واحد نظري                   573/0تعداد واحد: 

 پس از اتمام هر جلسه  ساعت پاسخگویی  به سواالت فراگیر :                                                                                                زمان ارائه درس:

ر دانشگاه علوم پزشكي دكتر ميترا همتي دانشيا مدرس :                    پاتولوژيذراندن  دوره علوم پايه  و فيزيوگ درس و پیش نیاز:

 كرمانشاه

 

 هدف كلی درس:

 ة اول:اهداف كلی جلس

 تغذيه نوزادان با شير مادر

 :اهداف ویژه     

 آشنايي دانشجويان با مزاياي تغذيه ايي شير مادر -

 آشنايي دانشجويان با مزاياي ايمنولژيك شير مادر  -

 آشنايي دانشجويان با داليل ناكافي بودن شير مادر  -

 دانشجويان با مشاوره شيردهيآشنايي  -

 منابع :  

Nelson Essential of  pediatrics (2017)  

 كتاب شيردهي

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 



 

 ة دوم:اهداف كلی جلس

 تغذيه كمكي سال اول و دوم

 جلسه دوم: اهداف ویژه     

 آشنايي دانشجويان با سن شروع تغذيه كمكي  -

 آشنايي دانشجويان با مزايا و معايب تغذيه كمكي در شروع زودرس و دير هنگام  -

 آشنايي دانشجويان با روش تغذيه كمكي براساس هفته هاي شروع تغذيه  -

 سال 1آشنايي دانشجويان با غذاهاي ممنوع در كودكان زير  -

 آشنايي دانشجويان با عالئم آلرژي غذايي -

 منابع :

   Nelson Essential of  pediatrics (2017)    

  شيردهي و تغذيه كمكي

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : آموزشیوسایل 

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة سوم:اهداف كلی جلس

 برخورد  با بيمار مبتال به غرق شدگي و برق گرفتگي 

 جلسه سوم: اهداف ویژه     

 آشنايي دانشجويان با سن شايع غرق شدگي و روش هاي پيشگيري  -

 آشنايي دانشجويان با نحوه برخورد با بيمار غرق شده در قبل از بيمارستان  -

 آشنايي دانشجويان با نحوه برخورد بابيمار غرق شده در بيمارستان  -

 آشنايي دانشجويان با نحوه برخورد بابيمار غرق شده در اورژانس به عنوان اولين اقدام فرد امدادگر -

 فتگي و برخورد اوليه با بيماران برق گرفتگي آشنايي دانشجويان با انواع برق گر -

 منابع :

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شيابيسنجش و ارز

 ساعت تاريخ سهم از نمره كل  روش آزمون

 ـ ـ ـ ـ كوئيز

 ـ ـ %02 ـ آزمون ميان ترم

 برنامهبراساس  پايان ترم MCQ 62% آزمون پايان ترم 

شركت فعال درگفتگو و آمادگي  حضور فعال در كالس

 علمي

 زمان حضور دركالس تاريخ كالس 42%

 

  انتظارات دانشجو :مقررات كالس و 

 درس حضور به موقع دركالس -

 رعايت نظم و حرمت كالس -

 استاد حضور و غياب -

 

 
 جدول زمانبندي درس

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

نوزادان با شير مادرتغذيه   1  خانم دكتر ميترا همتي 

 خانم دكتر ميترا همتي تغذيه كمكي سال اول و دوم            2

 خانم دكتر ميترا همتي برخورد با بيمار مبتال به غرق شدگي و برق گرفتگي     5

 

 

 دانشكده: EDOنام و امضاي مدرس:                                نام و امضاي مدیر گروه :                               نام و امضاي مسئول 

                                                                       
 تاریخ ارسال:                                                             تاریخ ارسال:                                             تاریخ تحویل :    


