
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

دورهفرم طرح   

                                                                                                                                                                              
 4بهداشت مادر و کودک :  نام درس

              تخصصي(–نظري  )2: تعداد واحد

: مامایيرشته تحصیلی  

 

: مقطع تحصیلی دانشجویان  

 کارشناسي

 محل برگزاری: 

 ساختمان کالسها

 مدرس: 

 اکرم اشرفي زاوه

تحصیلی اولنیمسال   

 98-1397  

 

  :هدف کلی درس
کسب دانش و نگرش در خصوص انواع روشهای تنظیم خانواده و نیز اهمیت جمعیت و  -پذیر  و ارتقا دانش  و نگرش الزم در زمینه بهداشت قبل از ازدواج،دوران بارداری ،پس از زایمان، بهداشت گروههای آسیب-

 جمعیت شناسی میباشد.

 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

 اهداف میانی  

 رئوس مطالب(

بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی،  اهداف ویژه 

 عاطفی، روان حرکتی(
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

و وسایل  مواد

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 25/6/1398 

 آشنایی با

MCH  و

حیطه و دامنه 

بهداشت مادر 
 و كودك

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
 را بيان کند MCH تعریف و اصول .1

 .را بيان نماید MCH اجزاء  .2

  .را بيان نماید MCH اهداف .3

جامعه توضيح مت خانواده و الرا در س MCH نقش .4

 .دهد

  د.ت مادر و کودک را نام ببردامنه بهداش .5

چگونگي و فلسفه خدمات بهداشت مادر و کودک و  .6

خانواده و طرق مختلف ارائه آن در ایران و جهان را 

  .توضيح دهد

 شناختي/عاطفي

 
 بارش افکار .
 سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور

 وایت برد

 پاورپوینت

 مقاله

120 
 دقيقه

مشارکت در 

 کالس وارونه

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای سخنرانی، مباحثهتواند شامل: یادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیپایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 توسعه پایدار کشورهارا بيان کند .7

 را بيان کند سالمتتعيين کننده هاي اجتماعي  .8

ا بهداشت باروري را بيان اهداف توسعه هزاره مرتبط ب .9

 .کند

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

2 2/7/98 

با امور آشنایی 
جمعیتی 

آشنایی با 
سیاستهای 

جمعیتی 

آشنایی 
شاخص های 

جمعیتی 
آشنایی با 

تنظیم خانواده 
 و اهداف آن

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
جامعه و اجتماع و جمعيت را با تاکيد بر جمعيت و  .1

نقش خانواده در بافت و ساختار اجتماعي تعریف 

 نماید

 دهدساختار سني و جنسي جمعيت را توضيح  .2

 هرم سني در جمعيت هاي مختلف رابيان کند .3

 مراحل مختلف چرخه جمعيتي را توضيح دهد .4

 انواع حرکات جمعتي را نام ببرد  .5

 عوامل موثر بر حرکات جمعيتي را تشریح کند .6

روشهاي اصلي کسب داده هاي جمعيتي را توضيح   .7

 دهد

 سازمانها و منابع اطالعاتي جمعيت را نام ببرد  .8

  .را تعریفکند سياستهاي جمعيتي .9

 انواع و اجزا سياستهاي جمعيتي را بيان کند .10

برنامه ،اهداف و سياستهاي جمعيتي پنجساله دولت   .11

 در زمينه وتنظيم خانواده را بيان کند

 ت جمعيت جهان را تجزیه و تحليل کند السير تحو  .12

 سير تحوالت جمعيت ایران را تجزیه و تحليل کند  .13

 را توضيح دهد نحوه استخراج شاخص هاي جمعيتي .14

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
 ..بارش افکار 
  سخنراني
 ارائه ي

Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور

 وایت برد

 پمفلت

 پاورپوینت

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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شاخص هاي کنوني جمعيتي ایران را با ذکر فرمول   .15

 بيان نماید

مشکالت ناشي از جمعيت زیاد در ایران و جهان را   .16

 توضيح دهد 

 تنظيم خانواده را تعریف کند  .17

 اهداف اجراي برنامه تنظيم خانواده را بيان کند  .18

تاریخچه تنظيم  .فواید تنظيم خانواده را بيان کند .19

 در ایران و جهان را توضيح دهدخانواده 

مادر و کودک را  سالمتتاثير تنظيم خانواده بر   .20

 بيان کند

فعاليت هاي تنظيم خانواده در ایران رابطور مختصر   .21

 .بيان کند

 حیطه عاطفی:

 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

3 26/1/1398 

آشنایی 

باروشهای 
پیشگیری از 

بارداری 

هورمونی 
خوراكی 

تركیبی و (
  پروژسترونی

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

اي از روشهاي خوراکي پيشگيري از تاریخچه  .1

 .بارداري بيان کند

فارماکولوژي هورمونهاي موجود در قرص هاي  .2

 .ترکيبي را توضيح دهد

آثار اختصاصي هورمونهاي استرئژن وپروژسترون را  .3

 بر اجزاي مختلف باروري توضيح دهد

تري -اچ دي-ال دي انواي قرص هاي خوراکي  .4

کاربرد، محل  را از جنبه هاي مختلف (فازیك

 با هم مقایسه کند (فارماکو کنتيك، مزایا، معایب و..

ضریب شکست و کارآئي روشهاي خوراکي   .5

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
 بارش افکار .
  سخنراني

 مقاله. ارائه ي
 

-ویدئو پروژکتور

 وایت برد

 نمونه گواهي

 پاورپوینت

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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  پيشگيري از بارداري را بيان کند

 مکانيسم اثر انواع قرصهاي ترکيبي را شرح دهد  .6

  فواید انواع قرصهاي ترکيبي را شرح دهد .7

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از   .8

 دستگاه قلبي عروقي را توضيح دهدبارداري بر 

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از   .9

 بارداري بر کربوهيدراتهاو چربيها را توضيح دهد

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از   .10

  .بارداري بر کبد و ایجاد سرطان ها را توضيح دهد

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از  .11

قدرت توليد مثل،  باروري بارداري بر دستگاه

را (و.. بازگشت باروري، شيردهي، دوران بلوغ، باروري

 .توضيح دهد

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از  .12

 بارداري بر سيستم آندوکرین را توضيح دهد

تغييرات متابوليسمي قرص هاي پيشگيري از   .13

 بارداري در ایجاد عفونتها را توضيح دهد

 ا با سایر داروها را شرح دهد واکنش متقابل قرصه  .14

نحوه استفاده از قرص جهت به تاخير انداختن   .15

 قاعدگي را بيان کند

نحوه استفاده از قرص در حالت عادي و به هنگام  .16

  بيان کند را فراموشي

موارد منع مصرف مطلق قرصهاي ترکيبي را شرح  .17

  . دهد

موارد منع مصرف نسبي قرصهاي ترکيبي را شرح  .18

  . دهد

خطرو مشکالت باليني به هنگام مصرف را بيان  عالئم .19
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 کند

خطرو  عالئممراقبتهاي مربوطه به هنگام مشاهده   .20

 مشکالت باليني قرص هاي ترکيبي را شرح دهد 

نحوه استفاده از قرص هاي پروژستروني در حالت 

عادي و به هنگام فراموشي(و تفاوت آن در انواع 

  بيان کند  قرص

رصهاي پروژستروني را موارد منع مصرف مطلق ق .21

 شرح دهد

موارد منع مصرف نسبي قرصهاي پروژسترونيرا شرح  .22

  دهد

خطرو مشکالت باليني به هنگام مصرف را بيان  عالئم .23

 کند

خطرو  عالئممراقبتهاي مربوطه به هنگام مشاهده   .24

 را شرح دهد مشکالت باليني قرص هاي پروژستروني

 حیطه عاطفی:
 هدبا عالقه و دقت به درس گوش د

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند
 

4 16/7/98 

آشنائی با 
روشهای 

و  تزریقی

كاشتنی 
شگیری از پی

 بارداری

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 .انواع آمپول هاي پيشگيري از بارداري را نام ببرد .1

را با هم مقایسه  (ترکيبي و پروژستروني انواع آمپولها .2

 .کند

 روشهاي تزریقي راشرح دهد مکانيسم اثر .3

موارد مصر ف و منع مصرف مطلق و نسبي و  .  .4

  . آمپولهاي تزریقي را شرح دهد

 نحوه استفاده از آمپولهاي تزریقي را بيان کند  .5

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
 بارش افکار .
 پاورپوینت
 ارائه ي

Reviewarticle 
 کالس وارونه

-ویدئو پروژکتور

 وایت برد

 پاورپوینت

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 تکویني کنفرانس
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  . فواید آمپولهاي تزریقي را شرح دهد

 عوارض آمپولهاي تزریقي را شرح دهد .6

  .انواع نورپلنت را نام ببرد .  .7

  .مکانيسم اثر نورپلنت را شرح دهد .8

  . موارد مصر ف و منع مصرف نورپلنت را شرح دهد .9

  .نحوه کاشت نورپلنت را شرح دهد .10

 وارض نورپلنت و نحوه برخورد با آن را بيان کندع .11

 .را شرح دهد OPP مکانيسم اثر .  .12

 را شرح دهد OPP موارد مصر ف و منع مصرف  .13

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

5 23/7/98 

آشنایی با 

روش 

پیشگیری از 
 ( IUD)بارداری

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
  انواع آي یودي را نام ببرد. .1

 د.مکانيسم اثر انواع آي یودي را شرح ده .2

موارد مصرف و منع مصرف آي یودي و را شرح  .3

 دده

نحوه گذاشتن آي یودي و تفاوت آن را بر  .4

 اساس نوع آیودي شرح دهد

عوارض مربوط به آي یودي و نکات مراقبتي در  .5

 .ارتباط با آي یودي را شرح دهد 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

تي/عاطفيشناخ پاسخ به سواالت و  
بارش افکار 
.سخنراني. 
 پاورپوینت
 ارائه ي

Reviewarticle 

 ویدئو پروژکتور

 پاورپوینت

وایت برد-  

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني

6 30/7/98 
آشنننایی بننا  

روشنننننهای 

 و اند:دانشجو بت

 حیطه شناختی:
پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي

بارش افکار 
-تورویدئو پروژک

 وایت برد
120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 
 تکویني
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پیشننگیری از 
 بارداری دائنم 

و  TL شنامل 

    وازكتومی

 را نام ببرد. TL انواع .1

 وازکتومي را تعریف کند. .2

و وازکتومي را شرح  TL نحوه انجام انواع روشهاي .3

 . دهد

 ووازکتومي را شرح دهد. TL عوارض روشهاي .4

 و TL اصول مراقبتي حين و پس از انجام روشهاي .5

  . وازکتومي را شرح دهد

 ا نام ببرد.موارد منع انجام وازکتومي وتوبکتومي ز .6

نکات کليدي در موقع مشاوره براي انجام روش هاي   .7

 دائمي را شرح دهد
 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

کالس .سخنراني. 
 پاورپوینت وارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

 پاورپوینت

 فيلم کوتاه

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

7 14/7/98 

آشننننائی بنننا 

روشنننننهای 

و سند   طبیعی

كنننننننننده 

پیشننگیری از 
-بننننارداری 

آشننننائی بنننا 
روشهای نوین 

وپیشننگیری از 

بننننارداری در 
 زنان مسن تر

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
ي پيشگيري از بارداري طبيعي را نام انواع روشها .1

  ببرد.

چگونگي استفاده از هر یك از روشهاي پيشگيري از  .2

  بارداري طبيعي را بيان کند.

اثربخشي ودر صد شکست هر یك از آنان را توضيح  .3

  دهد.

بازنگري ومحاسبه مجدد در روشهاي طبيعي را شرح  .4

 دهد.

در حين استفاده از روش هاي  الزممراقبت هاي   .5

 بيعي را شرح دهد.ط

 دانواع متد باریر را شرح ده .6

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
 بارش افکار .
سخنراني . 
 پاورپوینت
 ارائه ي

Reviewarticle 
ارائه ي چند نمونه 

 گواهي هایمن

-ویدئو پروژکتور

 وایت برد

 پاورپوینت

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

.کنفرانس  

 تکویني



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  بيان کند. نحوه استفاده از انواع روشهاي باریر را .7

  عوارض استفاده از انواع روشهاي باریر رابيان کند. .8

زان موفقيت ,نحوه اثر و مزایاي هر یك را توضيح يم .9

  دهد.

 روش استفاده و زمان استفاده از هر کدام رابيان کند. .10

و منع مصرف انواع روشهاي باریر  موارد مصرف  .11

 رابيان کند 

انواع روش هاي پيشگيري از بارداري جدید را نام  .12

 ببرد.

مکانيسم اثر انواع روشهاي جدید پيشگيري از  .13

 بارداري را شرح دهد 

نحوه استفاده از روشهاي جدید پيشگيري از   .14

  بارداري را شرح دهد.

دید عوارض انواع روش هاي پيشگيري از بارداري ج .15

 را بيان کند.

روش هاي جدید را با روش هاي فعلي در دسته   .16

  مربوطه مقایسه کند.

حظات استفاده از روش پيشگيري را در زنان الم .17

  . مسن شرح دهد

زنان مسن  چگونگي استفاده از هریك از روشها را در .18

 .تر با هم مقایسه کند
 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

-ویدئو پروژکتورپاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي دانشجو بتو اند:نایی بننا آشنن 21/7/98 8  تکوینيپاسخ به  120 
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بهداشت روان 
زن بننننناردار 

آشنننایی بننا  

بهداشنننت زن 
در دوران بعنند 

 از زایمان

 حیطه شناختی:

 .تغييرات روحي در طي حاملگي را شرح دهد .1

وحشت از زایمان، علل آن و نحوه رفع آن را شرح  .2

  .دهد

  .ت رواني پس از زایمان را شرح دهدالمشک .3

سقط و ..... را شرح تغييرات روحي، رواني بدنبال  .4

 .دهد

نحوه آموزش به مادر در مورد بهداشت روان زن   .5

  .باردار را شرح دهد

بهداشت پوست، پستان و دستگاه تناسلي راشرح  .6

 .دهد

  .تغذیه سالم زن بعد از زایمان را بيان کند  .7

نحوه آموزش به مادر در زمينه بهداشت جسماني (با  .8

 را شرح دهد  تاکيد بر ورزش و تغييرات وزن و ....

 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

 بارش افکار .
کالس . سخنراني

 . پاورپوینتوارونه
 ارائه ي

Reviewarticle 

وایت -پاورپوینت 

 برد

سواالت مربوط  دقيقه

جلسات به 

-قبل  

 کنفرانس

 

9 28/7/98 

آشنننایی بننا  

مشنننناوره در 
خدمات مادر و 

 -  كننودك

آشنننایی بننا  

آمننننننوزش 
 بهداشت

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

مشاوره و انواع آن را در خدمات مادر و کودک  .1

 بيان کند.

 نقش ماما بعنوان مشاور را بيان کند.  .2

 بهداشت جسمي ازدواج را شرح دهد   .3

 ت رواني ازدواج را شرح دهد.بهداش .4

نحوه انجام مشاوره قبل از ازدواج را تشریح   .5

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

وایت -پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس
 تکویني
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  کند.

نحوه انجام مشاوره هنگام ، ،بلوغ و نوجواني را  .6

 تشریح کند 

مشاوره جهت انجام آماده کردن افراد براي پدر  .7

  و مادر شدن را بيان کند 

مشاوره جهت انجام آماده کردن زن براي  .8

 یائسگي را تشریح کند 

در دوران  تغذیه سالم و استفاده از مکملها .9

 یائسگي را بيان کند.

 بهداشت جسمي دوران یائسگي را شرح دهد   .10

  بهداشت رواني دوران یائسگي را شرح دهد.  .11

اهداف وفلسفه آموزش بهداشت را راتشریح  .12

  کند.

  مباني و اصول آموزش بهداشت را نام ببرد. .13

ادران انواع روشهاي آموزش بهداشت را براي م .14

  در دوران حاملگي و پس از زایمان تشریح کند.

 فرایند آموزش به جامعه و خانواده را بيان کند .15

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

10 5/8/98 

آشنننایی بننا  

بهداشنننننت 
جسمی نوزاد و 

 كودك

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

بهداشت دستگاه گوارش نوزاد را شرح  .1

استفراغ و –اسهال –دندان درآوردن )دهد

  (یبوست

 بهداشت دستگاه تنفس نوزاد را شرح دهد.  .2

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

س کال. سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

وایت -پاورپوینت 

 120 برد
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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  ( .... سرماخوردگي و–آبریزش –سرفه )

چگونگي خواب و استراحت طبيعي در نوزاد را  .3

 .بيان کند

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

11 12/8/98 

آشنننایی بننا  
تغذیه كنودك  

آشنننایی بننا  
تغذیه كنودك  

با شیر منادر و  

تغذینننننننه 
مصنننوعی و از 

شننننیرگیری 
 كودك

 دانشجو بتو اند:

 طه شناختی:حی

تغذیه کودک در سنين مختلف از شيرخوارگي  .1

 تا سنين مدرسه را توضيح دهد.

نحوه تغذیه کودک در سنين مدرسه را شرح   .2

  دهد.

اصول تغذیه از شير مادر را در کودک سالم بيان  .3

  کند.

فواید شير مادر از بعد مادر و کودک و ابعاد  .4

  اقتصادي آن را شرح دهد.

ار از شير مادر را بيان اصول تغذیه کودک بيم .5

  کند.

موارد منع مصرف دارو توسط مادر در دوران  .6

  شيردهي را بيان کند.

شير )برنامه تغذیه از شيرهاي غير شير مادر .7

را شرح   (خشك، شير گاو و شير پاستوریزه 

 دهد

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

طفيشناختي/عا پاسخ به سواالت و  
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

وایت -پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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12 19/8/98 

آشنایی با رشد 
و تكامننننننل 

 كودك

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 

 د و تکامل کودک را شرح دهد.رش .1

  اصول رشد و تکامل کودک را شرح دهد.  .2

  عوامل ارثي مؤثر بر رشد و تکامل را شرح دهد. .3

عوامل محيطي مؤثر مؤثر بر رشد و تکامل  .4

 کودک را شرح دهد

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

سواالت و پاسخ به  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

وایت -پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني

 

13 26/8/98 

آشنایی با رشد 
و تكامننننننل 

كودك آشنایی 

بننننننننننا 
واكسیناسیون 

 كودك

 دانشجو بتو اند:

 یطه شناختی:ح

تغييرات رشد جسماني کودک در مراحل  .1

  مختلف زندگي را شرح دهد.

تغييرات تکامل در دورانهاي مختلف زندگي را  .2

  نام ببرد.

  انواع تکامل را نام ببرد. .3

بيماري  7نحوه انجام واکسيناسيون در مورد  .4

  مهم کودکان را توضيح دهد.

عوارض و مکانيسم اثر واکسن هاي مربوطه را  .5

  ریح کند.تش

عالئم و عوارض بيماري هاي مربوطه را تشریح  .6

 .کند

 حیطه عاطفی:

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

ایت و-پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

14 3/9/98 

آشنننایی بننا  

بهداشت روان 

نننننننوزاد و 
بهداشنننننت 

اجتمننننناعی 
 كودك

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

نحوه ارتباط کودک با مادر و نقش آن در  .1

  بهداشت روان کودک را شرح دهد.

در تکامل  اهميت نوازش و پاداش و تربيت را .2

  کودکان شرح دهد.

  انواع تنبيه را در کودکان شرح دهد. .3

  عوارض و مزایاي انواع تنبيه را شرح دهد. .4

کيفيت روابط کودک با افراد خانواده و همبازي  .5

  ها را توضيح دهد.

نقش کودکستان و مهد کودک در تربيت  .6

  کودک و رشد و تکامل کودک را بيان کند.

  ام ببرد و توضيح دهد.انواع بازي کودکان را ن .7

تأثير بازي بر سالمت جسمي رواني و اجتماعي  .8

 .کودک را تشریح کند

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند

 

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-دئو پروژکتوروی  

وایت -پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني

 

15 10/9/98 

آشنننایی بننا  

بعضنننننی از 
ت الالاخنننننت

روانننننننی و 
رفتاری نوزاد و 

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:

 
عالئم، مشخصات و درمان تيك و نشخوار  .1

  کودکان را توضيح دهد.

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي

-ویدئو پروژکتور  
وایت -پاورپوینت 
 120 برد

 دقيقه

پاسخ به 
سواالت مربوط 

به جلسات 
-قبل  

فرانسکن  

 تکویني
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مشخصات و درمان بي اختيار مدفوع و عالئم،  .2 كودك
  بي اختياري ادرار در کودکان را توضيح دهد.

خواب را  اختالالت عالئم، مشخصات و درمان  .3
  توضيح دهد.

خواب را  اختالالت عالئم، مشخصات و درمان  .4
  توضيح دهد.

عالئم، مشخصات و درمان سوء استفاده جنسي  .5
 .جنسي را شرح دهد اختالالت در کودکان و 

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 در بحث گروهي فعاالنه مشارکت کند
 

Reviewarticle 

16 17/9/98 

بهداشنننننت 

گروههنننننای 
 آسیب پذیر

 دانشجو بتو اند:

 حیطه شناختی:
زنان خياباني، معتاد، زنداني، فراري،  غربالگري .1

   را شرح دهد. ساکنين مراکز بازپروري

 بهداشت گروههاي آسيب پذیر شامل مادران، .2

 را بيان کند.کودکان، سالمندان، عقب افتاده 

 نماید. تعریفرا ل آن سالمندي و مراح  .3

بهداشت سالمندي شامل سبك زندگي و   .4

 را شرح دهد.بهداشت رواني 

را  بيماریهاي شایع سالمندي و مکمل درماني .5

  بيان کند.

حمایت از سالمندان، سازگاري با شرایط  .6

 را شرح دهد. سالمندي

 حیطه عاطفی:
 با عالقه و دقت به درس گوش دهد

 کنددر بحث گروهي فعاالنه مشارکت 

پاسخ به سواالت و  شناختي/عاطفي
بارش افکار . 

کالس . سخنراني
 . پاورپوینتوارونه

 ارائه ي
Reviewarticle 

-ویدئو پروژکتور  

وایت -پاورپوینت 

 برد

120 
 دقيقه

پاسخ به 

سواالت مربوط 

به جلسات 

-قبل  

 کنفرانس

 تکویني
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17 24/9/98 

جمع بندی 
كلی مطالب و 

 رفع مشكل

 ند :دانشجویان بتوان
 حیطه شناختی:

مطالب ارائه شده در طول ترم را توضيح جامعي  -1
 بدهد.

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. -2

هدف از ارائه این واحد درسي را به خوبي درک کرده  -3

 .باشد
 با انگيزه و اشتياق در امتحان پایان ترم شرکت کند.

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 90  اسخو پرسش و پ

پرسش و پاسخ 
، حل مسائل 

 داده شده
 پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه مي% باقي80% کل نمره با استفاده از کوئيز و 20ارزشيابي به صورت کتبي که 

 نمره( 1 * اخالق و حضور به موقع در کالس و شرکت فعال و منظم در برنامه هاي آموزشي

 

 حوه محاسبه نمره كل:ن

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20  کوئيز و تکاليف درسي
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