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 :)این درس دانشجویان را از اهمیت و نقش بهداشت باروری در سالمت مادر و جنین،  مقدمه)شرح درس

آگاه نموده و با اجزاء بهداشت باروری و ارتباط آن با حفظ و ارتقاء سالمتی کودکان، مادران  کودک و خانواده

 و خانواده  آشنا خواهند ساخت.

 

 :آشنایی دانشجویان با راهکارهای ارتقائ سالمت مادران و کودکان هدف کلی 

 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یيان انتظار ماز دانشجو 

 را توضیح دهند.  فیزیولوژی بلوغ و مراحل آن .1

 را توضیح دهند. تغذیه دوران بلوغ  واختالالت بلوغ  .2

 را توضیح دهند. بهداشت ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج .3

 را توضیح دهند. (STD)  بیماری های منتقله از راه جنسی .4

 را توضیح دهند. عوامل ایجاد کننده ، پیشگیری و درمان ناباروری و علل و .5

 را توضیح دهند. سرطانهای شایع زنان .6

 را توضیح دهند. عوارض حاملگی ناخواسته و مشارکت مردان در بهداشت باروری .7

 را توضیح دهند. خشونت بر علیه زنان .8

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
          بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث□            كنفرانس* □          سخنرانی □*

                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□  
Morning Report □                        □ غيره 

 

 دوایت بر-ویدئو پروژکتور: وسایل کمک آموزشی 

 بهداشت باروری   نام درس:

                                                                     ندارد. دروس پیش نیاز:     83شماره درس: تئوری . دو واحد تعداد و نوع واحد:

کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی:

 بهداشت عمومی 

 بهداشت عمومی  گروه آموزشی: بهداشت  دانشکده:

 88-83سال تحصیلی: 88-83نیم سال دوم  ترم تحصیلی: دکتر وحیده مقدم حسینی  نام مدرس:

چهارشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس : 61تعداد جلسات:
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 تاریخ امتحان  
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 :شركت در بحثهای گروهی و پرسش و پاسخ.  -حضور به موقع در كالس وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □*پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهايی 5:  حضور و غياب
 درصد از نمره نهايی 5: تکاليفانجام  كالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهايی 09: امتحان پايان ترم
  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

جور  □           صحيح و غلط * □      زينه ای    چند گ* □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
   كردنی

 

  :منابع……………………………………………………………… 

 

 جلد سوم ،کتاب جامع بهداشت عمومی ، حسین حاتمی و همکاران .1

 1333 یستم،چاپ ب یموری،. انتشارات تیمهرداد صالح یی،درسنامه جامع ماما .2

 وزش پزشکی  در حوزه سالمت زناندستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آم  

 

 

 

 

 

 

 

 


