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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                                      دانشکده:

  ناپیوسته بهداشت عمومیکارشناسی  تحصیلی: يرشتهو قطع م
 ندارد یش نیاز:پنظري     د:نوع واح      1 تعداد واحد:  داشت باروريبه نام درس:

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:             8-10 :ساعت    سه شنبه :روز   زمان برگزاري کالس:
  دکتر طاهره دهداري :مدرس  دکتر طاهره دهداري مسئول درس:  نفر 17   تعداد دانشجویان:

  د)(لطفا شرح دهی شرح دوره:
  در این درس، دانشجویان با اهمیت و نقش بهداشت باروري در سالمت مادر، جنین، کودك و خانواده آشنا می شوند.

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  اهمیت بهداشت باروري در سالمت مادر و کودك و خانواده و آگاهی از اجزاء بهداشت باروريآشنایی دانشجویان با 

  
  

  همان اهداف کلی طرح درس است) (در واقعبینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

 کلیات و مراحل بلوغ آشنایی دانشجویان با .1
 آشنایی دانشجویان با تاثیرات عوامل مختلف بر مسائل دوران بلوغ .2
 آشنایی دانشجویان با قاعدگی و بهداشت جسمی، روانی و اجتماعی آن .3
 اهمیت تغذیه در دوران بلوغ و نوجوانیآشنایی دانشجویان با  .4
 در نوجوانان و تاثیر آن بر سالمت مادر، جنین، کودك و خانواده حاملگیهاي ناخواسته آشنایی دانشجویان با .5
 عفونتهاي منتقله از راه جنسی و عوامل زمینه ساز و راههاي پیشگیري از آنآشنایی دانشجویان با  .6
 بهداشت ازدواجآشنایی دانشجویان با  .7
 یري از آنسقط عمدي و تاثیرات آن بر مرگ و میر زنان و راههاي پیشگآشنایی دانشجویان با  .8
 لزوم فاصله گذاري بین تولدها و اثرات آن بر سالمت مادر و کودكآشنایی دانشجویان با  .9

 خشونت علیه زنان، عوامل ایجاد و راههاي پیشگیري از آنآشنایی دانشجویان با  .10
 (علل، راههاي پیشگیري و درمان)ناباروري آشنایی دانشجویان با  .11
 (میزان، علل و راههاي پیشگیري از آن)سرطانهاي زنان آشنایی دانشجویان با  .12
 یائسگی، عوارض و راههاي پیشگیري از عوارضآشنایی دانشجویان با  .13
  نقش و مشارکت مردان در بهداشت باروريآشنایی دانشجویان با  .14
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  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )ئله(یادگیري مبتنی بر حل مس    بحث گروهی
   : (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  . حضور به موقع در کالس1
  شرکت فعال در یادگیري مبتنی بر حل مساله. 2
  . شرکت فعال در پرسش و پاسخ کالسی4
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  کامپیوتر ، جزوه :لطفاً نام ببرید)(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمره درصد ------ :آزمون میان ترم    نمره درصد 08 :آزمون پایان ترم      
نمره درصد 10 انجام تکالیف       نمره درصد 10 :شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناملطفا  سایر موارد (
  

  نوع آزمون
  غلط -صحیح      جور کردنی  ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  عملی :(لطفا نام ببرید) سایر موارد

    
  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه

 بارداري و زایمان ویلیامز -
 کتاب بهداشت عمومی -
  پارك اجتماعی پارك و - درسنامه پزشکی -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
روانی، اجتماعی و مشکالت و اختالالت زمان  –کلیاتی در مورد بلوغ طبیعی (بلوغ جسمی   1

  بلوغ)
  دکتر طاهره دهداري

  دکتر طاهره دهداري  غعوامل مختلف موثر (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی) بر مسائل دوران بلو  2
 دکتر طاهره دهداري  قاعدگی و بهداشت جسمی، روانی و اجتماعی آن  3
 دکتر طاهره دهداري  اهمیت تغذیه در دوران بلوغ و نوجوانی  4
 دکتر طاهره دهداري  حاملگیهاي ناخواسته در نوجوانان و تاثیر آن بر سالمت مادر، جنین، کودك و خانواده  5
 دکتر طاهره دهداري از راه جنسی و عوامل زمینه ساز و راههاي پیشگیري از آن عفونتهاي منتقله  6
 دکتر طاهره دهداري  بهداشت ازدواج  7
 دکتر طاهره دهداري  سقط عمدي و تاثیرات آن بر مرگ و میر زنان و راههاي پیشگیري از آن  8
 تر طاهره دهداريدک  لزوم فاصله گذاري بین تولدها و اثرات آن بر سالمت مادر و کودك  9

 دکتر طاهره دهداري  خشونت علیه زنان، عوامل ایجاد و راههاي پیشگیري از آن  10
 دکتر طاهره دهداري  (علل، راههاي پیشگیري و درمان)ناباروري   11
 دکتر طاهره دهداري  )هاي پیشگیريسرطانهاي زنان ( میزان، علل، راه  12
 دکتر طاهره دهداري  عوارضیائسگی، عوارض و راههاي پیشگیري از   13
 دکتر طاهره دهداري  نقش و مشارکت مردان در بهداشت باروري  14

 


