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نوزادان، کودکان، بارداری و زایمان، اصول خدداا  بهداشد، ،   تئوری        دروس پیش نیاز:     1تعداد و نوع واحد:        3بهداشت نام درس:   

     کارشناسی             دانشکده:  پرستاری و مامایی            -رشته و مقطع تحصیلی:   مامایی روانشناس ، تغذیه دراان                

 مامایی               5ترم تحصیلی:  اول             ترم فروغ السادات مرتضوی               گروه آموزشی:  مامایی         مدرس:  

                                                                                  1تعداد جلسات:           11/11/65تاریخ پایان ترم:           96/9/69تاریخ شروع ترم:             65-69سال تحصیلی:     

 :)است. آاوزش بهداشت به گروههای اخ،لف کم هزینه ترین راه  زاینه ساز سالات خانواده و جااعهسالات فردی ارتقا  مقدمه )شرح درس

در بهداشت باروری اشاوره  ادلهای آاوزش بهداشت وشناخت  ،بهداشت آاوزش اصول باآشنای  در این راس،ا  ارتقا سالات جااعه است.

  ضروری است.

  بهداشت آاوزش  اصول باآشنایی         هدف کلی:

 ادلهای آاوزش بهداشت  آشنای  با                       

 اشاوره در بهداشت باروریآشنای  با                       

  هدف نوش،ه شود()به تعداد سرفصلها و جلسااهداف اختصاصی درس   : 

 از دانشجویان ان،ظار ا  رود پس از پایان دوره ب،وانند:           

 حیطه اصل  فعالیت های آن را توضیح دهد. تعریف کند و آاوزش بهداشت را

 اهداف آاوزش بهداشت را نام ببرد و توضیح دهد.

 ابنای آاوزش بهداشت را توضیح دهد. اصول و

 هرکدام را توضیح دهد. ام ببرد واراحل آاوزش بهداشت را ن

 آن را نام ببرد. اجزاء تعریف کند و رتباط راا

 کانالهای ارتباط  را توضیح دهد.و گیرنده  ، پیام وفرس،نده  خصوصیا

 کدام را توضیح دهد. هر روشهای آاوزش بهداشت را نام ببرد و

 نمایش علم ( ایفای نقش، سمینار، ه،کارگا سمپوزیوم، پانل، بحث گروه ، سخنران ، گروه ، )آاوزش فردی،

 انواع ادلهای آاوزش بهداشت را توضیح دهد.

 اصول اشاوره را توضیح دهد. 

 اصول اشاوره در شیرده  را توضیح دهد.
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 اصول اشاوره در تنظیم خانواده را توضیح دهد.

 اصول اشاوره ازدواج را توضیح دهد.

 در بارداری ناخواس،ه را توضیح دهد.اصول اشاوره 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

 کارگاه آاوزش □بحث در گروههای کوچک        □      *بحث گروه           □            کنفرانس □سخنران            □* 

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               *□ نمایش 

 وایت برد، ااژیک، اسالید,…: وسایل کمک آموزشی              

 :شرکت در بحث، آااده کردن کنفرانس ارتبط با اوضوع درس……… وظایف و تکالیف دانشجو 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

  □تکوین                    *□ارحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 حضور و غیاب.......................................درصد از نمره نهای 

 .......درصد از نمره نهای   %02فعالیت کالس  و انجام تکالیف........

 اا،حان ایان ترم.....................................درصد از نمره نهای 

 .........درصد از نمره نهای .....%82اا،حان پایان ترم.......................

  جور کردن  □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □تشریح            □شفاه           □    نوع امتحان میان ترم:

  جور کردن  □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             *تشریح            □    شفاه      □   نوع امتحان پایان ترم:

 

 انابع:  

  2330«کلیا  بهداشت عموا »حاتم ، حسین . 

 ارتباطات دکتر محسنی

 روشها و فنون مشاوره، شفیع آبادی.

 آموزش بهداشت، راما چاندر ان. ل.

 اصول مهارتهای بین فردی، وزارت بهداشت.

 وزارتخانه. IECمهارتهای ارتباط بین فردی در بهداشت باروری، ترجمه مرکز 

 WHOرقراری ارتباط برای بهداشت، هابلی جان. با همکاری دفتر ب
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