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---------------------------------------------------------------هدف کلی :
ارتقبء داًص ٍ ًگزش السم در سهيٌِ بْذاضت قبل اس اسدٍاج ،دٍراى ببرداری ٍ پس اس سایوبى
کسب داًص ٍ ًگزش السم در سهيٌِ بْذاضت هبدر ٍ کَدک جْت تبهيي بْذاضت ٍ سالهت جسوی ،رٍاًی ٍ
اجتوبػی هبدر ٍ کَدک
تطخيع ًيبسّب ٍ اٍلَیت ّب ،بزًبهِ ریشی بز اسبس فزایٌذ آهَسش بْذاضت ،تْيِ ،اجزا ٍ پيگيزی بزًبهِ ّبی
آهَسش بْذاضت بزای هبدر ،خبًَادُ ٍ جبهؼِ
کسب داًص ٍ ًگزش در خػَظ اًَاع رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ ٍ ًيش اّويت جوؼيت ٍ جوؼيت ضٌبسی

اهداف رفتاري:
داًطجَ داًص السم در سهيٌِ بْذاضت قبل اس اسدٍاج ،دٍراى ببرداری ٍ پس اس سایوبى را داضتِ ببضذ.
داًطجَ در سهيٌِ بْذاضت هبدر ٍ کَدک جْت تبهيي بْذاضت ٍ سالهت جسوی ،رٍاًی ٍ اجتوبػی هبدر ٍ کَدک
داًص ٍ ًگزش السم را کسب ًوبیذ.
داًطجَ ًيبسّب ٍ اٍلَیت ّب ،بزًبهِ ریشی بز اسبس فزایٌذ آهَسش بْذاضت ،تْيِ ،اجزا ٍ پيگيزی بزًبهِ ّبی
آهَسش بْذاضت بزای هبدر ،خبًَادُ ٍ جبهؼِ را تطخيع دّذ.
داًطجَ داًص ٍ ًگزش در خػَظ اًَاع رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ ٍ ًيش اّويت جوؼيت ٍ جوؼيت ضٌبسی را
کسب ًوبیذ.
انتظارات از دانشجو:
حضَر هٌظن در کالس
ضزکت در بحث ّبی گزٍّی
ضزکت در اًجبم پژٍّص ّبی ارائِ ضذُ در کالس
آهبدگی در پبسخگَیی بِ سَاالت کالسی
خط مشی وسياست ها:

ارائِ درٍس تئَری
بيبى هَارد ػولی هزتبظ بب هَضَع
سَال کالسی در ّز جلسِ درس اس هغبلب قبلی
ارائِ دستَرالؼول ّبی کطَری هزتبظ بب هَضَع تذریس
تكاليف:
آهبدگی ػلوی در پبسخگَیی بِ سَاالت هزبَط بِ جلسِ قبل
اًجبم پژٍّص ّبی تؼييي ضذُ هزتبظ بب هَضَع درس
تْيِ پوفلت ٍ جشٍُ ّبی ػلوی
روش تدريس :
سخٌزاًی ،پزسص ٍ پبسخ ،کٌفزاًس ،حل هسبلِ

روش و زمان ارزشيابی:
سَاالت چْبرگشیٌِ ای ،کَتبُ پبسخ ،جَرکزدًی
آسهَى هيبى تزم در اٍاسظ تزم ٍ آسهَى پبیبى تزم بز اسبس بزًبهِ داًطگبُ بزگشار خَاّذ ضذ.

بْذاضت هبدر کَدک 4
هَضَع درس
ضوبرُ
جلسِ
تؼزیف بْذاضت ببرٍری ،هبدر ٍ کَدک ٍ تٌظين خبًَادُ ،هزٍری بز  ،MCH ٍ PHCبْذاضت ببرٍری ٍ هبدر
1
ٍ کَدک ٍ تٌظين خبًَادُ
بْذاضت بلَؽ ،بْذاضت قبل اس اسدٍاج
4
بْذاضت قبل اس ببرداری ٍ بزًبهِ ّب ٍ دستَرالؼول ّبی هزتبظ
3
بْذاضت دٍراى ببرداری
4
بْذاضت دٍ.راى ببرداری
5
بْذاضت دٍراى ببرداری
6
بْذاضت پس اس سایوبى ٍ هزاقبت ّبی پس اس آى بز اسبس پزٍتَکل
7
بْذاضت جسوی کَدک ،اّوويت ٍ ًقص تغذیِ بب ضيز هبدر
8
تغذیِ بب ضيز هبدر ،ببًذیٌگ ،ػَاهل هَثز در ضيزدّی هَفق ،جوغ آٍری ضيز ٍ ًقص هطبٍرُ ضيزدّی
9
هزاحل رضذ ٍ تكبهل کَدک اس تَلذ تب ًَجَاًی ،پبیص رضذ ٍ تكبهل ،رسن هٌحٌی رضذ ٍ تطخيع اختالالت
11
رضذ
هزاقبت ادغبم یبفتِ کَدک سبلوَ ًبخَضی ّبی اعفبل
11
عزح ّبی غزببلگزی پس اس تَلذ ،بْذاضت هذارس
14
رستَرالؼول ّبی غزببلگزی سزعبى پستبى ٍ دّبًِ رحن
13
رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ
14
رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ
15
رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ
16
رٍش ّبی تٌظين خبًَادُ
17

هٌببغ:
بْذاضت هبدر ٍ کَدک ضْزببًَ غبلحيي ٍ ّوكبراى
بْذاضت ػوَهی دکتز حسيي حبتوی
دستَرالؼول ّبی جذیذ ٍسارت بْذاضت

