
1 

 

 بٌبم خذا

 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ

 پرستبری ٍ هبهبیی داًطکذُ 

   ترهی قبلب ًگبرش طرح درس

  

                (1اصَل خذهبت ثْذاضت جبهؼِ) ثْذاضت  ػٌَاى درس :  

                                       ٍاحذ کبرآهَسی( 5/0 وٍاحذ ًظزی  5/1 اس هجوَع )ًظزیٍاحذ  1/5   تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:  

     95-96 سبل تحصیلی دٍمًیوسبل  ضٌجِ ّز ّفتِ رٍسّبی 16لغبیت  14سبػت  :زهبى ارائِ درس  

   ًذارد: درس  پیص ًیبز  

 تزم دٍم هبهبئیداًطجَیبى کبرضٌبسی پیَستِ  هخبطببى:  

                                ُ هبهبیی    دفتز گز13ٍ -14رٍسّبی ضٌجِ ّز ّفتِ سبػت َاالت فراگیر:ئسبػت پبسخگَئی بِ س  

 (گزایص ثْذاضت هبدر ٍ کَدک)کبرضٌبط ارضذ هبهبیی -پزٍیشیضوسی هذرس:   
 

 

  ّذف کلی درس:
  آضٌبئی ثب اصَل ثْذاضت ٍ ًظبم خذهبت ثْذاضتی در ایزاى ٍ جْبى .1

 عآضٌبئی ثب ثْذاضت فزدی ٍ اجتوبػی ٍ راثطِ ثْذاضت ثب سالهت ٍ تَسؼِ اجتوب .2

 آضٌبئی ثب ثْذاضت جبهؼِ ًگز، هبهبئی جبهؼِ ًگز ٍ ًقص هبهب در تبهیي سالهت جبهؼِ .3

 )جْت ّز جلسِ یک ّذف (  اّذاف کلی جلسبت :
  تؼزیف ثْذاضت، ًقص ثْذاضت ٍ تٌذرستی در اسالم، طیف سالهت ٍ ثیوبریآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .1

 ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهتیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .2

 اًَاع هفبّین ثْذاضت ػوَهی ٍ فزدی، ثْذاضت جبهؼِ ًگز، ًقص هبهب در ثْذاضت جبهؼِ ًگزٌبیی داًطجَیبى  ثب  آض .3

 هجبزی -

ٍ سیستن ٍ تین ثْذاضتی ارائِ اًَاع خذهبت ثْذاضتی  ًظبم ّبی ػزضِ خذهبت ثْذاضتیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .4

 ارجبع

 اضتی درهبًی ایزاى ٍ کلیبت جوؼیتی در راثطِ ثب ثْذاضتٍضغ هَجَد ٍ هسبئل ثْذآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .5

ٍ چگًَگی تؼییي ًیبسّبی  ضبخص ّب ٍ ًطبًگزّبی هْن ٍ ػلوی اًذاسُ گیزی سالهت جبهؼِآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .6

  ثْذاضتی جبهؼِ

در سالهت هزاقجت ّبی ثْذاضتی اٍلیِ ٍ هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک ٍ ًقص آى آضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .7

 ٍ ًقص هبهب در آى جبهؼِ

 رٍش ّبی هختلف آى غزثبلگزی ٍآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  .8

 سطَح پیطگیزیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .9
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هؼزفی سبسهبى جْبًی  ٬اّذاف ٍ استزاتضی ّبی ثْذاضتی جْبًیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  .10

 هجبزی -ٍ آهَسش ػوَهیثْذاضت ٍ سبیز سبسهبى ّبی ثیي الوللی ثْذاضت 

 ثْذاضت هحیطآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .11

 ثْذاضت هطبغلآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   .12

 آسهَى پبیبى تزم .13

 

 اّذاف ٍیژُ رفتبری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:   
 جلسِ اٍل .1

 بریتؼزیف ثْذاضت، ًقص ثْذاضت ٍ تٌذرستی در اسالم، طیف سالهت ٍ ثیوآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیژُ :

 :پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ در

 را تؼزیف کٌذ.ثْذاضت  -1-1

 تَضیح دّذ. ًقص ثْذاضت ٍ تٌذرستی در اسالم را -2-1

 .ضزح دّذطیف سالهت ٍ ثیوبری را  -3-1

 .را تؼزیف کٌذ یوبریث -4-1

 ا ضزح دّذ.ر تقسین ثٌذی ػَاهل ثیوبری سا -5-1

 .را تَضیح دّذسیز طجیؼی ثیوبری ّب، ػَاهل خطز  -6-1

 .پیطگیزی ٍ اقذاهبت هذاخلِ ای هستقین ٍ غیز هستقین را ضزح دّذ هفَْم اًَاع -7-1

 

 جلسِ دٍم .2

 ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهتیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 .سالهت را تؼزیف کٌذ -1-2

 ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهتی را ضزح دّذ.  -2-2

 .ی را ضزح دّذػَاهل اجتوبػی تؼییي کٌٌذُ سالهت -3-2

 .ػذالت در سالهت  ٍ اصَل آى را تؼزیف کٌذ -4-2

 را تَضیح دّذ.ریطِ ثی ػذالتی در سالهت جَاهغ  -5-2

 تبریخچِ ػَاهل اجتوبػی تؼییي کٌٌذُ سالهت، اّذاف ٍ هفبّین آى را ثیبى کٌذ. -6-2

 کویسیَى ػَاهل اجتوبػی تؼییي کٌٌذُ سالهت سبسهبى جْبًی ثْذاضت را ضزح دّذ. -7-2

 

 جلسِ بِ صَرت هجبزی برگسار هی گردد ایي -جلسِ سَم .3

 اًَاع هفبّین ثْذاضت ػوَهی ٍ فزدی، ثْذاضت جبهؼِ ًگز، ًقص هبهب در ثْذاضت جبهؼِ ًگزثب جَیبى آضٌبیی داًط ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:
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 هفبّین ثْذاضت ػوَهی را تَضیح دّذ.اًَاع  -1-3

 ثْذاضت جبهؼِ ًگز را ضزح دّذ. -2-3

 .ص هبهب در ثْذاضت جبهؼِ ًگز را تَضیح دّذًق -3-3

. جلسِ چْبرم 4   

 ٍ تین ثْذاضتی ارائِ اًَاع خذهبت ثْذاضتی ًظبم ّبی ػزضِ خذهبت ثْذاضتیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی:  

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 .ًظبم سالهت را تؼزیف کٌذ -1-4
 را ضزح دّذ.  چگًَگی تکبهل ٍ تبریخچِ ًظبم سالهت -2-4
 دّذ. ثیبىرا  ًحَُ ضکل گیزی ًظبم سالهت در ایزاى -3-4

 را تَضیح دّذ. ًظبم ضجکِ ثْذاضت ٍ درهبى کطَر جوَْری اسالهی ایزاى -4-4

 .دّذ ضزحرا  سطَح ًظبم ضجکِ ثْذاضت ٍ درهبى کطَر جوَْری اسالهی ایزاى -5-4

 .را تَضیح دّذ خذهبت ّز سطح در ًظبم ضجکِ ثْذاضت ٍ درهبى کطَر جوَْری اسالهی ایزاى -6-4

 اٍلَیت ثٌذی خذهبت را ضزح دّذ. -7-4

تین ثْذاضتی ارائِ اًَاع خذهبت ثْذاضتی ٍ تین پشضک خبًَادُ ٍ ًقص ٍ جبیگبُ هبهب در آى ّب در سطَح هختلف ضْز  -8-4

 ٍ رٍستب را ضزح دّذ. 

 را ضزح دّذ. سیستن ارجبع -9-4

 

 جلسِ پٌجن . 5

  ئل ثْذاضتی درهبًی ایزاى ٍ کلیبت جوؼیتی در راثطِ ثب ثْذاضتٍضغ هَجَد ٍ هسبآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی:  

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 ٍضغ هَجَد ٍ هسبئل ثْذاضتی درهبًی ایزاى ٍ کلیبت جوؼیتی در راثطِ ثب ثْذاضت را تَضیح دّذ. -1-5

 سیوبی سالهت در جْبى ٍ ایزاى را ضزح دّذ. -2-5
 تغییزات جوؼیتی را ثیبى کٌذ. -3-5

 

.  جلسِ ضطن6  

ٍ چگًَگی تؼییي  ضبخص ّب ٍ ًطبًگزّبی هْن ٍ ػلوی اًذاسُ گیزی سالهت جبهؼِآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی:  

  ًیبسّبی ثْذاضتی جبهؼِ

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 ضبخص ّب ٍ ًطبًگزّبی هْن ٍ ػلوی اًذاسُ گیزی سالهت جبهؼِ را تؼزیف کٌذ. -1-6

 یي ًیبسّبی ثْذاضتی جبهؼِ را ضزح دّذ.چگًَگی تؼی -2-6
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 ّفتنجلسِ . 7

هزاقجت ّبی ثْذاضتی اٍلیِ ٍ هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک ٍ ًقص آى در سالهت آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی:  

 ٍ ًقص هبهب در آى جبهؼِ

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 دّذ.هزاقجت ّبی ثْذاضتی اٍلیِ را تَضیح  -1-7

 فلسفِ ٍ اجشای هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک را ضزح دّذ. ,اصَل -2-7

 ًقص هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک در سالهت جبهؼِ را تَضیح دّذ. -3-7

 ًقص هبهب در هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک را ضزح دّذ. -4-7

 

 .  جلسِ ّطتن8

 رٍش ّبی هختلف آى غزثبلگزی ٍآضٌبیی داًطجَیبى  ثب ّذف کلی:  

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 . غزثبلگزی را تؼزیف کٌذ -1-8

 اًَاع رٍش ّبی غزثبلگزی را ًبم ثجزد. -2-8

 هشایب ٍ هؼبیت ّز رٍش را ضزح دّذ. -3-8

 

 جلسِ ًْن .9

 سطَح پیطگیزیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ّذف کلی:  

  اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 تؼزیف کٌذ. پیطگیزی را -1-9

 سطَح پیطگیزی را ضزح دّذ. -2-9

 

 ایي جلسِ بِ صَرت هجبزی برگسار هی گردد  -جلسِ دّن .11

هؼزفی سبسهبى جْبًی ثْذاضت ٍ سبیز سبسهبى  ٬اّذاف ٍ استزاتضی ّبی ثْذاضتی جْبًیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب ّذف کلی:   

 ّبی ثیي الوللی ثْذاضت ٍ آهَسش ػوَهی

 اّذاف ٍیژُ :

 طجَ قبدر ببضذ:در پبیبى داً

 .اّذاف ٍ استزاتضی ّبی ثْذاضتی جْبًی را ضزح دّذ -1-10

 را ضزح دّذ.سبسهبى جْبًی ثْذاضت ٍ سبیز سبسهبى ّبی ثیي الوللی ثْذاضت  -2-10

 دّذ. تَضیحآى را  آهَسش ثْذاضت ٍ فلسفِ  -3-10
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 دّذ. ضزحرا  هستقین ٍ غیز هستقین آهَسش ثْذاضت  فزدی ٍ گزٍّی؛رٍش ّبی  -4-10

 را ثیبى کٌذ. ثز ثزًبهِ ّبی هختلف ثْذاضتی  ٍ هطبرکت هزدم در اهَر ثْذاضتیتبثیز آهَسش ثْذاضت  -5-10

 

 جلسِ یبزدّن .11

  آضٌبیی داًطجَیبى  بب  بْذاضت هحیطّذف کلی:  

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 .آة سبلن ؛ ثْسبسی آة ٍ ثیوبری ّبی ًبضی اس آى را ضزح دّذ -1-11

 غ ٍ هصزف ثیوبری ّبی هٌتقلِ ثِ ٍسیلِ هَاد غذایی را ضزح دّذ.غذای سبلن؛ ثْسبسی تَلیذ ٍ تَسی -2-11

 َّای سبلن؛ آلَدگی َّا ٍ ثیوبری ّبی ًبضی اس آى را ضزح دّذ.  -3-11

 

 جلسِ دٍازدّن .12

 آضٌبیی داًطجَیبى  بب  بْذاضت هطبغلّذف کلی: 

 اّذاف ٍیژُ :

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 .ثْذاضت هطبغل را تؼزیف کٌذ -1-12

ثِ ٍیضُ هطبغلی کِ سًبى در آى هطغَل کبرًذ ًظیز ثیوبرستبى ّب ثب تبکیذ ثز ضغل هبهبیی؛ کبرخبًِ ثْذاضت هطبغل  -2-12

 ّب ٍ هحیط ّبی آلَدُ ثِ هَاد هضز ٍ سوَم ٍ ... را تَضیح دّذ.

 

 سیسدّنجلسِ . 13   

 پبیبى ترمـ آزهَى 

 

 

 هٌببغ: 

 1392. اصَل خذهبت ثْذاضتی. ضجبػی تْزاًی، حسیي. ػجبدی، فزثذ .1
2. Lodermilk D, Perry SH, Cashion K, Alden C. Maternity & Woman

,
s Health  Care. 10 

edition. 2012. 386-416p. 

 )چبح اٍل( 1390(. تْزاى:  اًتطبرات پزستبراى جَاى. 2ٍ  1هبیلش. تزجوِ: خبلقی ًضاد ٍ ّوکبراى. هبهبئی هبیلش) جلذ  .3

 آخزیي چبح -ای؛ پبرک؛ک؛  درسٌبهِ پشضکی پیطگیزی ٍ اجتوبػی؛ پبرک؛ جی؛ .4

 صبدقی. حسي آثبدی؛ ػلی. آخزیي چبح -کلیبت ثْذاضت ػوَهی .5

 آخزیي چبح -ثْذاضت ػوَهی؛ سیذ هٌصَر رضَی ٍ حسیي حبتوی .6

 هؼتجز رٍسهٌبثغ  .7
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 رٍش تذریس: 

، پزسص ٍ پبسخثحث گزٍّی ،سخٌزاًی   

 

  :رسبًِ ّبی کوک آهَزضی

 power point، پزٍصکتَر دیتب ٍایت ثزد ، 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی

سْن اس ًوزُ  رٍش آسهَى آسهَى

 کل)درصذ(

 سبػت تبریخ

 14ـ14.30 ّز جلسِ درصذ 5 ضفبّی  کَئیش

-ّفتنجلسِ  درصذ 15 چْبر گشیٌِ ای تزمآسهَى هیبى 

19/01/1396 

 14ـ15

طجق تقَین آهَسضی  درصذ 70 چْبر گشیٌِ ای آسهَى پبیبى تزم

 داًطکذُ

طجق تقَین آهَسضی 

 داًطکذُ

 در طَل کالط ّز جلسِ درصذ 5 ضزکت در ثحث گزٍّی حضَر فؼبل در کالط

 ّز جلسِ ّز جلسِ درصذ 5 حضَر هٌظن درکالط فؼبلیتْبی کالسی

 

 هقررات درس ٍ اًتظبرات از داًطجَ : 

ز چِ ثْتز ٍ هحذٍدیت سهبًی جْت ّ کثزت سز فصل ّباس داًطجَیبى هحتزم اًتظبر هی رٍد کِ ثب تَجِ ثِ اّویت درط ٍ   

 ثزگشار ضذى ایي ٍاحذ درسی ثِ ًکبت سیز تَجِ فزهبیٌذ:

 :در کالط  ثِ هَقغحضَر هٌظن ٍ  .1

یک ًَثت تأخیز حضَر در کالسی ثِ صَرت دادى تذکز ٍ در صَرت تکزار تأخیز در حضَر کالط، ّوبى جلسِ ـ 

 غیجت اػالم هی گزدد.

 ًوزُ کسز خَاّذ ضذ. 0.25در اسای ّز غیجت هجبس ـ  

 ر صَرت غیجت ثیص اس حذ هجبس هطبثق هقزرات آهَسضی ثزخَرد هی گزدد.دـ 

 تلفي ّوزاُ داًطجَیبى در کالسی ثبیستی خبهَضی ثبضذ.ـ 

 ضزکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ ثحث گزٍّی  .2

 رجَع ثِ هٌبثغ هؼزفی ضذُ .   3

 هطزح کزدى سَاالت جلسِ قجل در اثتذای جلسِ ثؼذی .4

 

 

 

 

        کٌطتی سی پزٍیشیًبم ٍ اهضبی هذرط: ضو

                        92/01/0921   تبریخ تحَیل:

   اػظن ثبختِ ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:

 تبریخ ارسبل:                                                 

 دکتز اهیز جاللی داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل

                      تبریخ ارسبل:                            
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                             ( 1اصَل خذهبت ثْذاضت جبهؼِ) ثْذاضت جذٍل زهبى بٌذی درس

 14ـ16رٍز ٍ سبػت جلسِ: ضٌبِ سبػت 

 هذرط هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

ٍ تٌذرستی در اسالم، طیف  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  تؼزیف ثْذاضت، ًقص ثْذاضت، هؼزفی طزح درسی ٍ اّذاف درط  16/11/95 1

  سالهت ٍ ثیوبری
 پزٍیشی

2 99/00/21  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ػَاهل تؼییي کٌٌذُ سالهتی 

 
 پزٍیشی

3 91/00/21  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  اًَاع هفبّین ثْذاضت ػوَهی ٍ فزدی، ثْذاضت جبهؼِ ًگز، ًقص هبهب در ثْذاضت جبهؼِ ًگز 

 

 -پزٍیشی

 هجبزی

4 10/09/21  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ًظبم ّبی ػزضِ خذهبت ثْذاضتی ٍ تین ثْذاضتی ارائِ اًَاع خذهبت ثْذاضتی ٍ سیستن ارجبع 

 
 پزٍیشی

5 04/09/21  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ٍضغ هَجَد ٍ هسبئل ثْذاضتی درهبًی ایزاى ٍ کلیبت جوؼیتی در راثطِ ثب ثْذاضت 

 
 پزٍیشی

6 90/09/21 ثب  ضبخص ّب ٍ ًطبًگزّبی هْن ٍ ػلوی اًذاسُ گیزی سالهت جبهؼِ ٍ چگًَگی تؼییي ًیبسّبی ثْذاضتی   آضٌبیی داًطجَیبى 

 جبهؼِ
 پزٍیشی

7 02/10/26 آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  هزاقجت ّبی ثْذاضتی اٍلیِ ٍ هزاقجت ّبی ثْذاضتی هبدر ٍ کَدک ٍ ًقص آى در سالهت جبهؼِ ٍ  

 آسهَى هیبى تزم -ًقص هبهب در آى
 ٍیشیپز

8 96/10/26  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب غزثبلگزی ٍ رٍش ّبی هختلف آى 

 
 پزٍیشی

9 19/19/26  سطَح پیطگیزیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب   

 
 پزٍیشی

10 12/19/26 هؼزفی سبسهبى جْبًی ثْذاضت ٍ  ٬اّذاف ٍ استزاتضی ّبی ثْذاضتی جْبًیآضٌبیی داًطجَیبى  ثب آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  

 هبى ّبی ثیي الوللی ثْذاضت ٍ آهَسش ػوَهیسبیز سبس

 -پزٍیشی

 هجبزی

11 06/19/26   آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ثْذاضت هحیط 

 

 پزٍیشی

12 99/19/26  آضٌبیی داًطجَیبى  ثب  ثْذاضت هطبغل 

 

 پزٍیشی
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 داًطکذُ
 آسهَى پبیبى تزم

 
- 

 

 

 


