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 واحد تئوری       دروس پیش نیاز:  ندارد                 2بهداشت باروری           تعداد و نوع واحد: نام درس:  

               بهداشوت سو              دانکوهد :    کارشنا -بهداشوت عمووی   رشوه  و یطعوت تیلوی  :      بهداشت عمووی          6ترم 

             56-59:  فروغ السادات یرتضوی                   سال تیلی  :    نام یدرس         بهداشتگرو  آیوزش :  

            86تعداد ج سات:                81/81/59تاریخ پایان ترم:           22/6/59تاریخ شروع ترم:   

 :)خصوصا اقشار آسیب پذیر ص در گرو شناخت عوامل موثر بر سالمت گروههای خاجامعه ارتقا سالمت     یطدی  )شرح درس

 تاثیرگذار است. دوره ها توسط مراقبین بهداشتیارائه خدمات در این  ومیباشد. لذا آشنایی با دوره های بحرانی زندگی یک زن 

 آشنایی با اهمیت بهداشت باروری در سالمت مادر، جنین، نوزاد، کودک و خانواده  . 1   هدف ک  :

  ا اجزا بهداشت باروری و ارتباط ان با ارتقا سالمت آشنایی ب . 2                

 

  به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اخهلاص  درس( : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 .بهداشت باروری و اجزا آن، بهداشت جنسی و حقوق باروری را تعریف کند 

 تعریف عفونت های ( منتقله از تماس جنسیSTD  عالئم بالینی ،)STD  عوارض وSTD  را توضیح دهد.ها 

 .عوامل زمینه ساز و راه های پیشگیری از عفونت های منتقله از تماس جنسی را تعریف کند 

 .خشونت، انواع خشونت جنسی روانی ،جسمی و اجتماعی را توضیح دهد 

 ای پیشگیری را نام ببرد.خشونت علیه زنان، عوامل ایجادکننده و راهه 

 .خونریزی های دوران بارداری، شیوع و علل و عوامل مستعد کننده و ایجاد کننده را توضیح دهد 

 .خونریزی های حین زایمان و بعد از زایمان شیوع و علل و عوامل مستعد کننده و ایجاد کننده را نام ببرد 

 ری را نام ببرد.حاملگی های ناخواسته، سقط های عمدی و راه های پیشگی 

 .شیوع، علل و عوامل ایجاد کننده و عوارض جسمی، روانی و اجتماعی سقط را توضیح دهد 

 .تعریف نا باروری،  شیوع و علل و عوامل مستعد کننده و ایجاد کننده و پیامد های روانی و اجتماعی ناباروری را توضیح دهد 

 .راههای پیشگیری و درمان ناباروری را شرح دهد 

  قلویی، اتیولوژی و پیامدهای ان را توضیح دهد.چند 

  .انواع سرطان های شایع زنان شامل سرطان های پستان، رحم، سرویکس، تخمدان را توضیح دهد 

  را توضیح  از سرطان و علل و عوامل مستعد کننده و ایجاد کننده و را ههای پیشگیریسرطان در دنیا و ایران بروز و شیوع

 دهد.

  تعریف مشارکت مردان در بهداشت باروری و نقش مردان در بهداشت باروری به عنوان همسر، پدر و سر پرست خانواده را

 توضیح دهد.

 .اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده از نظر فردی و اجتماعی و ویژگی های بیانگر کسب امادگی برای ازدواج را توضیح دهد 

 اقدامات مشاوره پیش از ازدواج را توضیح دهد.ذار بر آن و اهمیت اثیر گمراحل ارتباط سالم و عوامل ت 
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 :)اسهراتژی آیوزش )روشهای تدریس 

 کارگاه آموزشی□    بحث در گروههای کوچک    □                یگروه بحث□            کنفرانس □          سخنرانی □* 

  Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report □               □ غیره 

  وایت برد، ماژیک، اسالید,…: وسایل کمک آیوزش              

 :شرکت در بحث، آماده کردن کنفرانس مرتبط با موضوع درس……… وظایف و تهالیف دانکجو 

 :نیو  ارزشیاب  دانکجو 

  □تکوینی                   *□مرحله ای                       یراحل ارزشیاب :

 .........................درصد از نمره نهایی%5حضور و غیاب................

 .......درصد از نمره نهایی  %11فعالیت کالسی و انجام تکالیف........

 امتحان میان ترم.....................................درصد از نمره نهایی

 ..............درصد از نمره نهایی%55.....................امتحان پایان ترم..

   جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             *تشریحی           *     شفاهی     □   نوع ایهیان پایان ترم:

 مباحث مربوطه  1.2.1د، جلد کتاب جامع بهداشت عمومی، دکتر حسین حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمن:     ینابت

 مامایی و بیماری های زنان دنفورث  

دستورالعمل ها و کتاب های وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در زمینه بهداشت بلوغ، مشاوره قبل از ازدواج، سرطان ها و  

    بیماری های زنان، ایدز 
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