
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
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  طرح درس نظري 

            نظري واحد 2 تعداد واحد:             پیوسته مقطع: کارشناسی  97ورودي:  رشته: بهداشت عمومی                 بهداشت باروريعنوان درس:
      22/10/98پایان کالس: تاریخ        23/6/98:شروعتاریخ       39کد درس:         آناتومی و فیزیولوژي پیش نیاز:                     98-99 اولنیمسال: 

                                  )14(ساعت   02/11/98تاریخ امتحان:                                  نفر 30تعداد:      14- 16ساعت کالس:                         یکشنبهروزکالس: 
 خانم شیرنگی مدرس:        پزشکی     محل اجرا: دانشکده علوم     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور      روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی      

  درس:شرح 
رتباط این درس دانشجویان را از اهمیت و نقش بهداشت باروري در سالمت مادر، جنین، کودك و خانواده آگاه نموده و با اجزاي بهداشت باروري و ا

  آن با حفظ و ارتقاي سالمتی کودکان، مادران و خانواده آشنا خواهد ساخت.

   :کلی هدف

  مادر، جنین، نوزاد، کودك و خانواده و آگاهی از اجزاي بهداشت باروري و ارتباط آن با ارتقاي سالمتآگاهی از اهمیت بهداشت باروري در سالمت 

  :اهداف رفتاري
 بلوغ و دوران مسائل مختلف بر عوامل تاثیرو  طبیعی بلوغ مورد در دانشجو باید کلیاتی

 را بداند. دختران در قاعدگی

 تناسلی اطالعاتی داشته باشد. دستگاه هاي عفونت عمدي و هاي نوجوانان، سقط در ناخواسته هاي دانشجو باید در مورد حاملگی

آگاهی داشته  زنان اجتماعی و جسمی روانی، جنسی، هاي خشونت از پیشگیري هاي راه و کننده ایجاد عوامل شیوع، و بروز دانشجو باید از میزان
 باشد.

 زنان و یائسگی داشته باشد. هاي دانشجو باید اطالعات کلی در مورد ناباروري، سرطان

  را توضیح دهد. باروري بهداشت در مردان نقشدانشجو باید بتواند 

  تدریس:  روش
ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو

  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

طه در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در راب
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  ارزشیابی دانشجو:روش 
  نمره  3آزمون میان ترم: نمره                      2: حضور و فعالیت کالسی
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  نمره                        15آزمون پایان ترم: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

ن توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می تجزیه و تحلیل سواالت آزمو
  کیرد.

  

  سیاست ها و قوانین درس:
  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:
  (مباحث مربوطه) آخرین انتشار 3و  2و  1اساتید دانشگاه، جلد . کتاب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان 1

  

  تاریخ برگزاري جلسات:
  مدرس  اهداف رفتاري   ساعت  تاریخ  جلسه

و مشکالت و  اجتماعی روانی، جسمی، بلوغ( طبیعی کلیاتی در مورد بلوغ  16-14  24/6/98  1
  اختالالت زمان بلوغ)

  خانم شیرنگی

2  31/6/98   16-14 مورد تاثیر عوامل مختلف (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی) کلیاتی در  
  بر مسائل دوران بلوغ

 خانم شیرنگی

3  7/7/98   16-14  خانم شیرنگی  قاعدگی در دختران  

4  14/7/98   16-14  خانم شیرنگی  سالمت جسمی و روانی و اجتماعی در دختران 

5  21/7/98   16-14  خانم شیرنگی نوجوانیاهمیت تغذیه در دوران بلوغ و  

6  28/7/98   16-14 حاملگی هاي ناخواسته در نوجوانان و تاثیر آن بر سالمتی مادر، جنین، کودك و  
 خانواده

 خانم شیرنگی

7  12/8/98   16-14  خانم شیرنگی عفونت هاي دستگاه تناسلی، عوامل زمینه ساز و راه هاي پیشگیري از آن 

8  19/8/98   16-14  خانم شیرنگی  بهداشت ازدواج 

9  26/8/98   16-14  خانم شیرنگی  حاملگی هاي ناخواسته و سقط هاي عمدي 

10  3/9/98   16-14 تاثیر حاملگی هاي ناخواسته و سقط هاي عمدي بر مورتالیتی و موربیدیتی زنان  
  و راه هاي پیشگیري از آن

 خانم شیرنگی
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11  10/9/98   16-14  خانم شیرنگی  سالمتی مادر و کودكلزوم فاصله گذاري و اثر آن در  

12  17/9/98   16-14  خانم شیرنگی  خشونت هاي جنسی، روانی، جسمی و اجتماعی زنان 

13  24/9/98   16-14 میزان بروز و شیوع، عوامل ایجاد کننده و راه هاي پیشگیري از خشونت هاي  
  جنسی، روانی، جسمی و اجتماعی زنان

 خانم شیرنگی

14  1/10/98   16-14  خانم شیرنگی  ناباروري (علل و عوامل ایجاد کننده، راه هاي پیشگیري و درمان) 

15  8/10/98   16-14  خانم شیرنگی  کلیاتی در مورد سرطان هاي زنان (میزان ها، عوامل موثر، پیشگیري ها) 

16  15/10/98   16-14  خانم شیرنگی  یائسگی، عوارض و راه هاي پیشگیري از عوارض 

17  22/10/98   16-14  خانم شیرنگی  نقش و مشارکت مردان در بهداشت باروري 
 


