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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

ه دکترا ران دوردرس با تمرکز بر مفاهیم و موضوعات خاص بهداشت باروری طراحی شده است تا نیازهای فراگیسرفصل این 

ات ان خدمری در حیطه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حفظ سالمت باروری گروه هدف دریافت کنندگبهداشت بارو

 سالمت باروری برطرف شود. 

 اهداف كلي: 

 آشنایی با مفاهیم و موضوعات بهداشت باروری در حیطه سیاست های تغذیه ایی کشور و جهان -

 ( MCH)در سالمت مادر و کودك  آشنایی با علل و عوامل موثر بر مسائل جاری تغذیه ای -

ربرد آنها ن و کاآشنایی با شاخص های اصلی ارزیابی وضعیت سالمت تغذیه ای زنان سنین باروری، مادران و کودکا -

 محلی و ملی  هایدر سطح برنامه 

 

  اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشند:در پایان این درس انتظار می

 ذیه مادر و کودك را بر اساس شرایط جامعه هدف تشخیص دهد.چالش های موجود در مطالعات تغ -

 سالمت باروری مامایی وگروه آموزشی 
 Course Syllabusشناسنامه درس 

 518601  شماره درس:                                     یو بهداشت بارور هیتغذ عنوان  درس:

                                واحد 2تئوری،  :واحدنوع و تعداد 

 ندارد  :پیش نیاز دروس

 1401-1402اولنیمسال تحصیلی:       1ترم  بهداشت باروری ادکتر  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:
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ان المتی کودکمل و سبا اصول و مشکالت عملی در سیاستها و برنامه های تغذیه ای و بویژه در ارتباط با رشد و تکا -

 آشنا شود.

و  دهدیص شاخص های اصلی ارزیابی و نظارت سالمت تغذیه ای زنان و کودکان را در سطوح فرد و جامعه تشخ -

 تفسیر کند .

ضیح واستانی را ت شکل گیری و تعدیل سیاستهای غذا و تغذیه را در سطح بین المللی، ملی و محلی/عوامل موثر بر  -

 دهد.

 رحال توسعهرهای دسیاستها/ برنامه ها و مداخالت تغذیه ای موثر بر سالمت باروری )سالمت مادر و کودك( در کشو -

 ایران مقایسه کند. را تشریح و با   و توسعه یافته

مانی در شتی درفرصت ها و تهدیدها، کمبودها و منابع موجود در طی برنامه ریزی تغذیه ایی را در سیستم بهدا -

 سطوح کشوری و منطقه ایی تشخیص دهد.

 ا ملی و یایستانی با استناد به یک چارچوب نظری، شکل گیری و ساختار سیاستهای مرتبط با غذا و تغذیه در سطح ا -

 ر کشورهای دیگر را مورد تحلیل و نقد قرار دهند.   د

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 

ای ده در راستجام شبصورت حضوری و ارائه سمینار و بحث های گروهی همراه با ارائه تحقیقات بر اساس مرور بر مطالعات ان

 .شود می نجاما یادگیری ارتقاءکیفیت منظور به و مناسب بصری و سمعی تجهیزات مکک به امر عناوین درسی می باشد. این

 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 ، ویدئو پروژکتور، تخته وایت برد Microsoft office ورژن اخرین با کامپیوتری سیستم

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

ر این دکالس و شرکت فعال در مباحث کالس و تحویل بموقع تکالیف پیش شرط قبولی  حضور منظم در -

 واحد است. 

شته و دا یدگدرباره آن آما یبحث گروه یاز موضوع هر جلسه مطلع بوده و برا یستیبا انیدانشجو هیکل -

 مشارکت فعال در کالس داشته باشند. 

 دوره در موعد مقرر انپای و آزمون فیمطالعه منابع معرفی شده و انجام تکال -

 

 قوانین و مقررات كالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

وجود مز منابع اتفاده انتظار می رود هر دانشجو یک مقاله مطالعاتی تحلیلی با توجه به یکی از مباحث کالس و با اس

المت که بر س تغذیه ا یکی از مشکالت مرتبط با غذا وتهیه کند و به کالس ارائه دهد. در این مقاله تحلیلی، ابتد

 هبستیابی داستای در رشود. سپس برنامه یا سیاستی که برای رفع آن مشکل و  باروری تاثیر گذار است، شناسایی می

 تحلیل و اب و مورددر یکی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در حال اجراست، را انتخ داریپا توسعه اهداف

نید و کاسایی قایسه قرار می دهد. بنابراین، پس از تایید مسئول درس، یک مشکل و رویکردهای رفع آن را شنم

 ای تحلیلی براساس شواهد موجود با بخش های زیر تهیه کنید:  مقاله
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 وضعیت و ابعاد مشکل در هر یک از کشورها 

 تحلیل موجود در مورد علل مشکل در شرایط جامعه مورد نظر 

 استراتژی های انتخابی برای رفع مشکل رویکرد 

 سازمانهای مجری برنامه 

 )روش اجرا )مشکالت احتمالی موجود و موفقیتها و شکستها 

 ارزشیابی های موجود در دو کشور 

ل و حث متقابکالس ارائه می شود و سپس به بپس از تایید مسوول درس در مقاله تهیه شده در تاریخ مقرر ** 

  می شود. پرسش و پاسخ پرداخته

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:

نمره از  فعالیت ردیف

20 

در طول دوره )حضور منظم و شرکت فعال در کالس  1

 ها و  بحث های گروهی(                  

2 

  تحقیق و پاسخگویی به سواالت طرح شده در کالس    2

                                                

1 

             پورت فولیو از مطالعه تحلیلی*  ارایه تکالیف و  3

                    

8 

                                           پایان دوره    آزمون 4

                                   

10 
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 جدول زمان بندی کالس

                                  1400-1401نیمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و     518601  اره درس:شم   یو بهداشت بارور هیتغذعنوان درس: 

                                                      10-12سه شنبه ساعت  زمان: ادکتر1ترم فراگیران:        بهداشت باروری    رشته تحصیلی:

      

 ه برنامه درسجدول زمان بندی ارائ
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت تاریخ/ ردیف

ست آشنایی با طرح درس، اهداف و کلیات درس/ سیا 12/7/1401 1

 ها و برنامه های تغذیه ایی

 حضوری 

 

ارائه تکالیف 

کالسی، بحث و 

 گفتگو

 دکتر تائبی

 بر رشد وسیاست ها و برنامه های تغذیه ایی تاثیر  19/7/1401 2

 سالمت مادر و کودك و خانواده

 دکتر کاظمی # #

 مباحث متدولوژیک تاثیرگذار بر انتخاب شاخص ها و 26/7/1401 3

 تفسیر اطالعات حاصل از نظارت تغذیه ایی

 دکتر کاظمی # #

مباحث نظری و عملی که طراحی و اجرا را در  3/8/1401 4

لمللی سیستم های نظارتی تغذیه ایی داخلی و بین ا

 تحت پوشش هدایت می کند

 دکتر صوابی # #

شاخص ها و روش های ارزیابی وضعیت تغذیه ایی  10/8/1401 5

 در کودکان و بزرگساالن

دکتر  /دکتر کاظمی # #

 صوابی

 دکتر صوابی # # برنامه کشوری تغذیه و سالمت باروری 17/8/1401 6

 دکتر کاظمی # # زنان سالمت پیش از لقاح و باروری وتغذیه  24/8/1401 7

 دکتر کاظمی # # نسالمت پیش از لقاح و باروری مردا وتغذیه  1/9/1401 8

و  استراتژی های جهانی در امر تغذیه و امنیت غذایی 8/9/1401 9

تحلیل یکی از اهداف توسعه پایدار دردستیابی به 

 سالمت باروری در حوزه تغذیه

دکتر کاظمی/ دکتر  # #

 تائبی 

برنامه های تغذیه ایی جهانی و کشوری برای گروه  15/9/1401 10

 های خاص و آسیب پذیر

 دکتر نوروزی # #

 دکتر نوروزی # # تغذیه کودکان و زنان در سنین مختلف زندگی 22/9/1401 11

)جلسه  دکتر نوروزی # # تغذیه کودکان و زنان در سنین مختلف زندگی 29/9/1401 12

دوم با هماهنگی 

 ان(دانشجوی
یکی  جهت رفعای  تحلیل و مقایسه سیاست/ برنامه 6/10/1401 13

ی از مشکالت مرتبط با تغذیه در زمینه سالمت بارور

 در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

 دکتر تائبی # #

رفع یکی از جهت  تحلیل و مقایسه سیاست/ برنامه 13/10/1401  14

ر المت باروری دمشکالت مرتبط با تغذیه در زمینه س

 راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

)جلسه دوم دکتر تائبی # #

 با هماهنگی دانشجویان(

ارزیابی وضعیت تغذیه در سطح فردی برای دریافت  20/10/1401 15

 انواع ریز مغذی ها

 دکتر پاکنهاد # #

چاقی،  طراحی رژیم غذایی در شرایط خاص ) 27/10/1401 16

ولیک، فشار خون بارداری، دیابت و بیماری متاب

 دکتر پاکنهاد # #
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 پروفایل غیر طبیعی چربی خون(

چاقی،  طراحی رژیم غذایی در شرایط خاص ) 4/11/1401 17

بیماری متابولیک، فشار خون بارداری، دیابت و 

 پروفایل غیر طبیعی چربی خون(

 دکتر پاکنهاد # #

 labelingرا بر اساس مشخصات مواد غذایی آماده  11/11/1401 18

list 

 دکتر پاکنهاد # #

طراحی سیستم نظارت بر تغذیه با کاربرد اطالعات  18/11/1401 19

 تغذیه ایی

 دکتر پاکنهاد # #

طراحی مطالعات متناسب با جوامع مورد مطالعه  25/11/1401 20

)کودکان و زنان سنین باروری و سالمندی( و نرم 

 دریافت مواد مغذی افزارهای اندازه گیری وضعیت

 دکتر پاکنهاد # #

 

 


