
 تعالی بسوِ

 ضْزکزد پشضکی علَم داًطگاُ

 داًطگاُ آهَسضی هعاًٍت

 پشضکی علَم آهَسش ٍتَسعِ هطالعات هزکش

 )دٍرُ طزح( درس طزح تٌظین فزم

  9396-97 مود نيمسال  ادر و کودکمبهداشت  معرفی درس

 بهداشت ػمومیگروه آموزشی : گروه   بهداشت                  دانشکده :

 کارشناسی - ػمومیبهداشت  رشته و مقطغ تحصيلی:  ادر و کودکمبهداشت  نام و شماره درس:

 بهداشت دانشکده  محل برگساری: 15-17شنبه دوروز و ساػت برگساری: 

 ندارد دروس پيش نياز: واحد 2تؼداد و نوع واحد )نظری/ػملی( : 

 ليلی ربيؼینام مسوول درس: دکتر 

  Email :_ _ rabiei@yahoo.comLeilaآدرس  گروه: گروه بهداشت ػمومی 

 هدف کلی درس: ٭

 1در هَرد بْذاضت هادر ٍ کَدک یاتیبا کل یی. آضٌا 
 2اجشاء هزاقبت ّا( تیفیک ت،یهادراى ٍ کَدکاى)کو یهزاقبتْا یبا چگًَگ یی. آضٌا ٍ 
 3رًٍذ رضذ ٍ تکاهل یچگًَگ صیبا رضذ ٍ تکاهل کَدکاى ٍ عَاهل هَثز بز آى ٍ تَاى تطخ یی. آضٌا ٍ 
 4یزیطگیپ یبا عَاهل هَثز ٍ خطزسا در سالهت هادر ٍ کَدک ٍ راّْا یی. آضٌا 

 5اس آى یزیطگیپ یبا عَاهل هَثز در هزگ کَدکاى ٍ هادراى ٍ راّْا یی. آضٌا 
 اهداف اختصاصی درس:

  ٍ کَدکبْذاضت هادر 
 هزاقبت ّا ٍ خذهات دٍراى قبل اسبارداری 
 هزاقبت ّا ٍ خذهات دٍراى بارداری 
 واىیٍ پس اس سا يیهزاقبت ّا ٍ خذهات ح 
 ًَساداى 
 هادر زیض 
 تکاهل رضذ ٍ 
 کَدکاى یّای بْذاضت هزاقبت 
 ِیتغذ سَء 
 َىیٌاسیٍاکس 
 ِدٌّذُ آى ِیراا یریشی، اجزا ٍ  ارسضیابی خذهات بْذاضت هادرٍکَدک ٍ ساسهاى ّا بزًاه 

 

 هٌابع: ٭
 Pub med ar t i cl es Mat er ni t y Car e, Obst et r i cs and Gynecol ogy Wi l l i ams, 

 یدٍراى بااردار  یٍ هزاقبت ّا بارٍری بْذاضت – یدکتزحاتو یبْذاضت عوَه اتیکل،  ْ ٍسارت  ی، کتابچاِ ّاا    یعباذال

 بْذاضت 
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در طول ترم کودکادر و مجدول برنامه ریزی ارائه درس بهداشت   
نام  موضوع تاریخ جلسات

 مدرس

 مواد آموزشی شیوه تدریس

  جلسِ اٍل

 

  بْذاضت هادر ٍ کَدک

دکتااااز 

 ربیعی

سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

  جلسِ دٍم

 

دکتااااز  PHC،MCH اصَل، اجشاء ٍ اّذاف

 ربیعی
 

سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 افکار بارش

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

هزاقبت ّا ٍ خذهات دٍراى قبل   جلسِ سَم

 اسبارداری

دکتااااز 

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  هزاقبتْا ٍ خذهات دٍراى بارداری  جلسِ چْارم

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  زیپذ بیآس یّا یحاهلگ  جلسِ پٌجن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

 کٌفزاًس

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  واىیسا يیّا ٍ خذهات ح هزاقبت  جلسِ ضطن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  واىیّا ٍ خذهات پس اس سا هزاقبت  جلسِ ّفتن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

 کٌفزاًس

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  هادر زیهزگ ٍ ه  جلسِ ّطتن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد
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دکتااااز  یعیطب ًَساداى  جلسِ ًْن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

 کٌفزاًس

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

دکتااااز  زیپذ بیآس ًَساداى  جلسِ دّن

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

رهاد زیض  جلسِ یاسدّن دکتااااز  

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

 کٌفزاًس

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

جلساااااااااِ 

 دٍاسدّن
دکتااااز  رضذ ٍ تکاهل 

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

جلساااااااااِ 

 سیشدّن
کَدکاى یهزاقبتْای بْذاضت  دکتااااز  

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

 کٌفزاًس

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

جلساااااااااِ 

 چْاردّن
 سَء تغذیِ 

 
دکتااااز 

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث 
 بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

ٍ  ارسضیابی خذهات ، اجزا بزًاهِ ریشی  جلسِ پاًشدّن

ٍ ساسهاى ّای  کَدک ٍ بْذاضت هادر

 ارایِ دٌّذُ آى

دکتااااز 

 ربیعی
سااااااااخٌزاًی  

پزساص ٍ پاسا      

 بحث بارش افکار

ٍیاااذرَپزاصکتَر  

 ٍایت بزد

 


