باسمه تعالی

طرح درس

هسئَل درس  :بْداضت هبدر ٍ کَدک

هدرس  :دکتر هَالئی ًژاد( هطترک بب

ٍ خبًَادُ

خبًن ترکبى)

رضتِ ٍ هقطغ  :کبرضٌبسی هبهبیی

زهبى کالس  :یکطٌبِ ّب 01-01

ضوبرُ درس :

تؼداد ٍاحد 3 :

پیص ًیبز :

ًبم درس :

بْداضت هبدر ٍ کَدک ٍ

ًین سبل  :اٍل

سبل تحصیلی :

خبًَادُ

E-mail:
ّدف کلی  :آضٌبیی داًطجَیبى بب اّداف کلی آهَزش بْداضت ،هراقبتْبی اسبسی بْداضتی ،سبزهبًْبی بْداضتی ٍ ػولکرد
آًْب
آضٌبیی داًطجَیبى بب هراقبتْبی بْداضتی اٍلیِ هبدراىًَ ،راداى ٍ کَدکبى  /بلَؽ ٍ سبلوٌدی

ردیف

تبریخ

ػٌبٍیي هببحث درسی

1

تعریف بیواری /سالهتی

2

آهَزش بْداشت ٍ ارتباط در آهَزش بْداشت

3

اّداف بْداشتی سازهاًْای جْاًی

4

سالهتی ٍ شاخصْای هربَط بِ بارٍری ٍ هرگ ٍ هیر

5

هراقبتْای بْداشتی اٍلیِ

6

ًظام بْداشتی ایراى ٍ سایر کشَرّای جْاى

7

سازهاًْای بْداشتی بیي الوللی

8

جوعیت ٍ عَاهل هَثر بر آى

9

شاخصْای جوعیتی ٍ رٍشْای جع آٍری اطالعات جوعیتی

11

تٌظین خاًَادُ ٍ اّداف ٍ برًاهِ ّا

11

رٍشْای تسریقی پیشگیری از بارداری

12

رٍشْا ٍ تکٌیکْای هشاٍرُ تٌظین خاًَادُ

13

ای یَ دی ٍ ایوپلٌتْا /پچْای َّرهًَی

14

رٍشْای جراحی تٌظین خاًَادُ

15

رٍشْای طبیعی تٌظین خاًَادُ

16

هراقبتْای بارداری

17

هراقبتْای بارداری

18

اّداف ّسارُ سَم ٍ سالهت هادراى ٍ ًَزاداى

هدرس

ٍظبیف داًطجَیبى  :گَش دادى فؼبل ٍ ارائِ تکبلیف تؼییي ضدُ

ًحَُ ارزضیببی  :اهتحبى کتبی ٍ ضرکت در فؼبلیتْبی کالسی ٍ اهتحبًبت طَل ترم

هٌببغ  :بْداضت هبدر ٍ کَدک ٍ تٌطین خبًَادُ پرٍاًِ رضب سلطبًی ٍ سَسي پبرسبی
بْداضت هبدر ٍ کَدک ٍ تٌطین خبًَادُ ًیرُ اػظن حبجی خبًی ٍ دکتر زیٌب حوسُ گردضی

باسمه تعالی

طرح درس کبرآهَزی

هسئَل درس :

هدرس :

ًین سبل :

سبل تحصیلی :

رضتِ ٍ هقطغ :

ضوبرُ درس :

تؼداد ٍاحد :

ًَع ٍاحد :

پیص ًیبز :

E-mail:
ّدف کلی :

ٍظبیف داًطجَیبى در کبرآهَزی :

ًحَُ ارزضیببی کبرآهَزی :

هٌببغ :

