
 

 یـبسوِ تعال

 ( 3عشح دسع ثْذاضت هبدس ٍ کَدک ٍ ثبسداسی ) ثْذاضت 

  2پیص ًیبص یب ّوضهبى : ثْذاضت 

 ٍاحذ(1)سْن استبدٍاحذ تئَسی 2تؼذاد ٍاحذ : 

 پیَستِ هبهبییکبسضٌبسی  4هخبعجیي : داًطدَیبى تشم 

 ّفتِ اٍل(8)95-96دٍمًیوسبل 11-12صهبى کالع : چْبسضٌجِ ّب 

 8-11سضٌجِ ّب بسخگَیی ثِ سَاالت داًطدَیبى : چْبصهبى پ

 ّذف کلی :  

کست داًص ٍ ًگشش الصم دس صهیٌِ ثْذاضت هبدس ٍ کَدک خْت تبهیي ثْذاضت ٍ سالهت خسوی ، سٍاًی  -

 ٍ اختوبػی کَدک

ّبی تطخیع ًیبصٍ الَیتْب ، ثشًبهِ سیضی ثشاسبع فشآیٌذ آهَصش ثْذاضت ، تْیِ ، اخشا ٍ پیگیشی ثشًبهِ  -

 آهَصش ثْذاضت ثشای هبدس ، خبًَادُ ، خبهؼِ

 کست داًص ٍ ًگشش دس خػَظ ثْذاضت گشٍّْبی آسیت پزیش -

 کست داًص ٍ ًگشش دس خػَظ اًَاع سٍضْبی تٌظین خبًَادُ ٍ ًیض اّویت خوؼیت ٍ خوؼیت ضٌبسی -

. 

 «اٍلجلسِ » 

 هذسسِ  ،ت سٌیي قجل اص هذسسِ ضکَدک ،  ثْذاٍسٍاًی ًَصادٍآضٌبیی ثب ثْذاضت اختوبػی  ّذف کلی :

 : اّذاف ٍیژُ

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ ثبیذ قبدس ثبضذ :



 دک ثب افشاد خبًَادُ ٍ ّوجبصی ّب ٍ ...... سا ضشح دّذ.کًََصادٍسٍاثظ اختوبػی   -1

 تَضیح دّذ . قجل اص هذسسِ ٍ هذسسِ سا ثِ تفکیکثْذاضت  -2

 .ًوبیذ رکش...  ٍ ًَاصش ، ،تٌجیِ خبًَادُ اػضبی ثب استجبط:  ضبهل ًَصاد سٍاًی ثْذاضت -5 

 «دٍمجلسِ » 

هؼلَلیي ٍ ػقت افتبدُ هؼتبدیي ،ی ثب گشٍّْبی آست پزیش ضبهل: هبدساى ، کَدکبى، یآضٌب ّذف کلی:

 ٍ...ٍغشثبلگشیْبّب

 :اّذاف ٍیژُ 

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ ثبیذ قبدس ثبضذ:

 یبدآٍسی ًوبیذ. جَع ٍصاست هتى سا ثشاسبع ثشًبهِ ّبی غشثبلگشی هبدسا  -1

 تَضیح دّذ. ثِ تفکیکساهؼتبدیي،هؼلَلیي،ػقت هبًذُ ّبی رٌّی سجک صًذگی ٍ ثْذاضت سٍاًی  -2

  سا ثِ تفکیک رکش کٌذ.،هؼتبدیي،ػقت هبًذُ ّبٍ.......ثشًبهِ ّبی حوبیتی کَدکبى  -3

 .ًوبیذ ثیبى سا رٌّی ٍ خسوی هؼلَل کَدکبى ثْذاضت -4

 .ًوبیذ رکش سا رٌّی ٍ خسوی هؼلَل کَدکبى هٌبست تَاًجخطی -5

 «سَم جلسِ» 

  هشثَعِ،هشاقجتْبی آًْبثشاسبع ثَکلت ،ثیوبسیْبیآضٌبیی ثبسبلوٌذاى:ّذف کلی

 ساًبم ثجشد. سبلوٌذاى ضبیغ ثیوبسیْبی-1

 ثشًبهِ ّبی ثْذاضتی ٍحوبیتی هٌبست سبلوٌذاى ساتَضیح دّذ. -2

  ساضشح دّذ.سبلوٌذاى  هٌبست دسهبًی هکول -3

 ثیبى ًوبیذ.سا سبلوٌذاى سٍاًی ثْذاضت ٍ صًذگی سجک-4



 .رکشکٌذ هشثَعِ ثَکلت ثشاسبع سا سبلوٌذاى هٌبست هشاقجتْبی -5

 « مچْار جلسِ» 

 ،هکبًیسن اثش،ػَاسؼ،هٌغ هػشف)آیَدی(آضٌبیی ثباًَاع ٍسبیل داخل سحویّذف کلی:

 اًَاع آیَدی ساًبم ثجشد.-1

 ساضشح دّذ.هکبًیسن اثشآیَدی -2

 ًحَُ خبگزاسی آیَدی ساثشسٍی هَالطًوبیص دّذ.-3

 عشیقِ پیذاکشدى آیَدی گوطذُ ساگبم ثِ گبم تَضیح دّذ.-4

 ػَاسؼ آیَدی سالیست کٌذ.-5

 هَاسدهػشف ٍهٌغ هػشف آیَدی ساثِ تفکیک ثیبى ًوبیذ.-6

 )آزهَى هیاى ترم(« پٌجن جلسِ» 

 (برگسارهیگردد هجازی بصَرت جلسِ ایي) «ششن جلسِ» 

 آضٌبیی ثب سٍضْبی َّسهًَی تشکیجی اص ثبسداسی ّذف کلی:

 : اّذاف ٍیژُ

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ ثبیذ قبدس ثبضذ:

 سا ثشضوبسد. َّسهًَی تشکیجیاًَاع سٍضْبی   -1

 ٌَیسیذ . هکبًیسن اثش سٍضْبی َّسهًَی تشکیجی سا ث -2

 ػَاسؼ سٍضْبی َّسهًَی تشکیجی سا لیست ًوبیذ. -3

 سٍش استفبدُ ٍ پیطگیشی سٍضْبی َّسهًَی تشکیجی سا ضشح دّیذ. -4

 سٍضْبی َّسهًَی تشکیجی سا رکش ًوبیذ.ٍهٌغ هػشف تذاخالت اثش  -5



 دّذ. ی اسائًِوبیطثػَست کٌٌذگبى ایي سٍش سا  هطبٍسُ ٍ آهَصش هٌبست دس هػشف – 6

 «نّفتجلسِ » 

 اضٌبیی ثب سٍضْبی َّسهًَی پشٍطستشًٍی خبلع پیطگیشی اص ثبسداسی ّذف کلی :

 اّذاف ٍیژُ : 

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ قبدس ثبضذ 

 اًَاع سٍضْبی پشٍطستشًٍی خبلع سا ًبم ثجشد .-1

 هکبًیسن اثش  اًَاع سٍضْبی پشٍطستشًٍی خبلع سا ثشضوبسد .  -2

 ػَاسؼ اًَاع سٍضْبی پشٍطستشًٍی خبلع سا تَضیح دّذ . -3

 سٍش استفبدُ ٍ پیگیشی سٍضْبی پشٍطستشًٍی خبلع سا تَضیح دّذ . -4

 تذاخل اثش ٍ هٌغ هػشف سٍضْبی اًَاع سٍضْبی پشٍطستشًٍی خبلع سا ضشح دّذ . -5

 هطبٍسُ ٍ آهَصش هٌبست دس هػشف کٌٌذگبى ایي سٍضْب سا ًوبیص دّذ . -6

 )ایي جلسِ بصَرت هجازی برگسارهیگردد(«تنشّجلسِ » 

 ی ، ضیویبیی(ذسثبسداسی )فیضیَلَطیک ، ی ثب سٍضْبی غیشَّسهًَی پیطگیشی اص یآضٌبّذف کلی : 

 اّذاف ٍیژُ :

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ ثبیذ قبدس ثبضذ :

 تفکیک ثشضوبسد. ی ٍ ضیویبیی ( سا ثِبسداسی )فیضیَلَطیک ، سذاًَاع سٍضْبی پیطگیشی اص ث  -1

 ی ٍ ضیویبیی ( ساثِ تفکیک رکش ًوبیذ.)فیضیَلَطیک ، سذ هکبًیسن اثش سٍضْبی پیطگیشی اص ثبسداسی -2

 ی ٍ ضیویبیی ( سا لیست ًوبیذ.بسداسی )فیضیَلَطیک ، سذػَاسؼ سٍضْبی پیطگیشی اص ث -3

 ذ.یٍ ضیویبیی ( سا تؼشیف ًوب یداسی )فیضیَلَطیک ، سذگیشی سٍضْبی پیطگیشی اص ثبسسٍش استفبدُ ٍ پی -4



 ی ، فیضیَلَطیک ٍ ضیویبیی ( سا ثیبى کٌیذ.سذغ هػشف ّش یک اص سٍضْبی )تذاخل اثش ٍهٌ -5

 ی ، فیضیَلَطیک ٍ ضیویبیی ( سا اخشا ًوبیذ.سذهطبٍسُ ٍ آهَصش هٌبست ّش یک اص سٍضْبی )-6

 «نًْجلسِ » 

 یطگیشی اص ثبسداسیآضٌبیی ثب سٍضْبی دائوی ٍ سٍضْبی ًَیي پ ّذف کلی :

 اّذاف ٍیژُ :

 دس پبیبى خلسِ داًطدَ ثبیذ قبدس ثبضذ :

 اًَاع سٍضْبی  پیطگیشی اص ثبسداسی دائوی ٍ سٍضْبی ًَیي سا ًبم ثجشد. -1

 سا ثٌَیسیذ. دائوی ٍ سٍضْبی ًَیيهکبًیسن اثش سٍضْبی پیطگیشی اص ثبسداسی  -2

 سٍضْبی ًَیي سا ثِ تفکیک تَضیح دّیذ.ػَاسؼ سٍضْبی پیطگیشی اص ثبسداسی دائوی ٍ  -3

 ثِ تفکیک ضشح دّیذ.سٍضْبی دائوی ٍ سٍضْبی ًَیي سا  ٍ پیگیشیسٍش استفبدُ -4

 هػشف سٍضْبی دائوی ٍ سٍضْبی ًَیي سا ثِ تفکیک ثیبى کٌذ.  هٌغتذاخل اثش  -5

 گبى ّش سٍش سا اخشا ًوبیذ.ٍسُ ٍ آهَصش هٌبست دس هػشف کٌٌذهطب-6

 :هٌابع اصلی درس 

 هٌبثغ هشثَط ثِ دسع ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ ثیوبسیْبی صًبى  -1

 ٍ اغَل تغزیِ ٍ تغزیِ دسهبًی هبدس ٍ کَدک 3ٍ 2ٍ 1هٌبثغ هشثَط ثِ ثْذاضت  -2

 دسسٌبهِ پضضکی پیطگیشی اختوبػی ، پبسک ، خبى ادست ، آخشیي چبح-3

، هؼبًٍت سالهت ، دفتش سالهت ،  هشاقجت ادغبم یبفتِ کَدک سبلن ) ٍیظُ غیش پضضک ( ٍصاست ثْذاضت -4

 خبًَادُ ، اداسُ کَدکبى



اعفبل ) ٍیظُ غیش پضضکبى ( ، ٍصاست ثْذاضت ، هؼبًٍت سالهت ، دفتش  یهشاقجتْبی ادغبم یبفتِ ًبخَضیْب -5

 اداسُ کَدکبى سالهت خبًَادُ ،

ذاضت ، هؼبًٍت ساٌّوبی اسائِ خذهبت تٌظین خبًَادُ دٍ خلذ ) سغح اٍل ٍ سغح دٍم ( ، ٍصسات ثْ-6

 دفتش سالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت،سالهت

ضشح خذهبت تین سالهت ٍ پضضک خبًَادُ ، ٍصاست ثْذاضت، اداسُ هذیشیت ثشًبهِ ّبی سالهت ، کویتِ -7

 ِ ّبی سالهت هشکض تَسؼِ ضجکِثبصًگشی ثشًبه

تشخوِ : ٍصاست  ( ، سبصهبى خْبًی ثْذاضت  ،AEFI Survillanceثشسسی ػَاسؼ ًبخَاستِ ایوي سبصی ) -8

 ثْذاضت ، هؼبًٍت سالهت هشکض هذیشیت ثیوبسیْب

هشاقجتْبی ادغبم یبفتِ سالهت هبدساى ) ساٌّوبی خذهبت خبسج ثیوبسستبًی ( ، ٍصاست ثْذاضت ، دفتش سالهت -9

 خبًَادُ ٍ خوؼیت ، اداسُ سالهت هبدساى

بّص دسد صایوبى ، ٍصاست ثْذاضت ، ساٌّوبی کطَسی اًدبم صایوبى عجیؼی ٍ اسائِ سٍضْبی غیشداسٍیی ک-11

 ، اداسُ سالهت هبدسدفتش سالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت 

ساٌّوبی کطَسی اسائِ خذهبت هبهبیی ٍ صایوبى ، ثیوبسستبًْبی دٍستذاس هبدس ، ٍصاست ثْذاضت ، دفتش -11

 سالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت ، اداسُ سالهت هبدساى

 الًت اع کی ، آخشیي چبحاع ، گ تي  َّریٌگهشاقجت کبًگشٍیی ، لَ-12

هشاقجت آغَضی ) کبًگشٍیی ( ، ساٌّوبی هشاقجت اص ًَصاداى ًبسع ٍیظُ ٍالذیي ، ٍصاست ثْذاضت ، دفتش -13

 سالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت ، اداسُ سالهت ًَصاداى

14-WHO  ٍUNICEF   حوبیت ٍ تشٍیح تغزیِ ثبضیش هبدس دس ثیوبسستبًْبی دٍستذاس کَدک ، ٍصاست

 اداسُ سالهت کَدکبى ثْذاضت ،

دفتش سالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت ، ًظبم کطَسی هشاقجت هشگ هبدسی ، ٍصاست ثْذاضت ، هؼبًٍت سالهت ، -15

 اداسُ سالهت هبدساى



خبًَادُ ٍ  نی ، هبدس ٍ کَدک ٍ تٌظیٍسٍصاست ثْذاضت دس خػَظ ثْذاضت ثبسّبی آخشیي پشٍتَکل -16

 گشٍّْبی آسیت پزیش ، تغزیِ ٍ سٍاى

آخشیي ضبخػْبی ثْذاضتی ٍ آهبسّبی اػالم ضذُ دس هَسد ایشاى ٍ دیگش کطَسّبی خْبى اص سَی ٍصاست -17

غٌذٍق کَدکبى ثیي الولل ،  صهبًْبی ثیي الوللی ًظیش یًَیسف ثْذاضت ٍ سبصهبى خْبًی ثْذاضت ٍ دیگش سب

 غٌذٍق خوؼیت ثیي الولل ، یًَسکَ ٍ ...

 وچٌیي کتبثْبی هشثَط ثِ ثْذاضت هذاسعکتبثْبی هؼتجش خوؼیت ضٌبسی ٍ ّ-18

 آخشیي آهبسّبی خوؼیتی اػالم ضذُ اص سَی سبصهبى آهبس-19

 اسپیشٍف  Family planningهثل کتبة خبًَادُ کتبثْبی هؼتجش اًگلیسی ٍ فبسسی دس خػَظ تٌظین -21

 هختلف : ّای شیَُ ارزشیابی داًشجَ در حیطِ

 حضَس فؼبل دس کالع -

 کَئیض-

 اهتحبى ًین تشمضشکت دس  -

 ضشکت دس اهتحبى پبیبى تشم -

 



 
  

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

  هرجلسه %11 شفاهی کوئیز
 

میان آزمون 
 ترم

  11/12/51 %21 کتبی

حضور فعال در 
 کالس

 11%   

   آموزش برنامه طبق %11 کتبی    ترم پایان آزمون

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضوربه موقع درکالس
 پاسخ به سئواالت مطرح شده درکالس

 خاموش نمودن تلفن همراه
 رعایت نظم کالس

 
 
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :        تبریخ تحویل:                  

 



 جدول زمانبندی درس بهداشت مادروکودک                           

 21-23روز و ساعت جلسه :چهارشنبه ها                              

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 20/11/95 
 

 آشىایی بابهداشت رياوی ياجتماعی وًساديکًدک

 بهداشت مدارسو

 خلیلی                              

)کًدکان زیآسب پذ یبا گزيهها یی: آشىا 27/11/95 2

 معلًل،سوان،معتادیه ي...(يغزبالگزیها

" 

3 4/12/95 
 

 " اشىایی باسالمىدان مزاقبتهای مزبًطه

 " داخل رحمیآشىایی بايسایل  11/12/95 4

 

 امتحان میان تزم 18/12/95 5

 

 

 یاس باردار یبیتزک یهًرمًو یبا ريشهاآشىایی  25/12/95 6
 

 کالس مجازی-"

اس  یزیشگیخالص پ یپزيژستزيو یهًرمًو یريشها 16/1/96 7

 یباردار

" 

 یاس باردار یزیشگیپ یزهًرمًویغ یريشها 24/1/96 8
 

 "کالس مجازی

اس  یزیشگیپ هیوً یي ريشها یدائم یريشها 31/1/96 9

 یباردار

" 

10  
 

  امتحان پایان تزم

 

 
  

 

 


