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نحوه  رئوس مطالب تاریخ جلسه

 *ارائه

منابع و نوع 

 محتوا

 مدرس

1.  23/6/1011 

 ،(HFAمعرفي طرح درس: بهداشت برای همه )
 يالملل نیب یسازمانها ،PHC)ي بهداشت هیاول یهامراقبت
مراقبتها در ایران،  ارائهسطوح و شبکه  سالمت با مرتبط

 پزشک خانواده، برنامه سالمت خانواده و جمعیت

 دکتر کهن ارایه پاورپوینت حضوری

2.  31/6/1011 

هزاره ، برنامه توسعه (ICPDکنفرانس جمعیت و توسعه )
(MDG  ،توسعه پایدار،)بهداشت 

و   و اهداف آن (reproductive health)باروری
 HDI  انساني توسعه شاخص

 دکتر کهن ارایه پاورپوینت حضوری

3.  6/7/1011 

سالمت خانواده،  -رانیا مادران سالمت برنامهمعرفي 
مشاوره  و مراقبتهای قبل از  ،مشاوره قبل از ازدواج 

 بارداری بر اساس برنامه کشوری

 دکتر جاني قربان ارایه پاورپوینت حضوری

0.  
 جبرانيتعطیل: 13/7

 با هماهنگي مدرس

بارداری بر اساس برنامه  دورانمشاوره  و مراقبتهای 
  کشوری

 دکتر جاني قربان ارایه پاورپوینت حضوری

5.  21/7/1011 
ی بر اساس برنامه کشوری سالمت باردار دوران یهامراقبت
 بیماری های مزمندر  مادران 

 دکتر جاني قربان ارایه پاورپوینت حضوری

6.  27/7/1011 
ی دوران هاآموزش -یباردار در یریگ وزن یالگوتغذیه و 

 ، مانیزا از بعد یهامراقبت-بارداری و آمادگي برای زایمان
 دکتر جاني قربان پاورپوینتارایه  حضوری

7.  0/8/1011 
 رب سالماز کودک  مراقبت -رانیا کودکان سالمت برنامه
 یکشور دستورالعمل اساس

 دکتر برومند ارایه پاورپوینت حضوری

8.  11/8/1011 

اجتماعي  -رواني -تکامل جسمي مراحل پایش رشد و
سال، غربالگری جسمي و تکاملي و پیشگیری 18کودکان تا 

از حوادث در سنین مختلف بر اساس آخرین دستورالعمل 
 کشوری، 

 دکتر برومند ارایه پاورپوینت حضوری

9.  18/8/1011 

اجتماعي  -رواني -تکامل جسمي مراحل پایش رشد و
سال، غربالگری جسمي و تکاملي و پیشگیری 18کودکان تا 

از حوادث در سنین مختلف بر اساس آخرین دستورالعمل 
 کشوری، 

پاورپوینت  حضوری
صداگزاری شده 

 در نوید

 دکتر برومند

11.  25/8/1011 

شیردهي در اهمیت اصول و اهمیت تغذیه با شیر مادر، 
پیشگیری و درمان مشکالت مادر و کودک  ، 19پاندمي کوید 

یردهي) احتقان، زخم نوک پستان، ماستیت و ..(، مکمل شدر 
 نحوه از شیر گرفتن  ها،

 دکتر کهن ارایه پاورپوینت حضوری
  

 آبان امتحان میان ترم در تدبیر 25



 
 

11.  2/9/1011 
اصول تغذیه تکمیلي، برنامه شروع تغذیه تکمیلي، تغذیه    

کودک در سنین مختلف، مکمل ها  و مشکالت تغذیه کودکان 
 سالگي 5تا 

 دکتر کهن پاورپوینت  حضوری
 

12.  9/9/1011 

یه در کودکان،  تب ، سوءتغذاداره مشکالت شایع کودکان 
 -یادرارشبیبوست، بي اختیاری دفع،  -نفخ -درآوردندندان

 ..( .یي واشتهاکم

 دکتر برومند پاورپوینت  حضوری
 

13.  16/9/1011 
( و  toilet training آموزش مهارت کنترل دفع ادرار) 

 تربیت جنسي کودکانآموزش والدین برای 
 دکتر کهن پاورپوینت  حضوری

10.  23/9/1011 

عوارض )انواع واکسن ها و  1390 ونیناسیواکسبرنامه کشوری 
نحوه تزریق و آموزش به مادران(، اصول و اجزا  رعایت  –

کاربرد آن در  19معرفي واکسن های کوید  - زنجیره سرد
 بارداری و شیردهي و اداره عوارض آن

 دکتر صالحي پاورپوینت  حضوری

 با هماهنگي مدرس  .51
 شاخصهرم های جمعیتي، مراحل جمعیتي، ، شناسي یتجمع
 جمعیتي  و شاخص های باروری و نحوه تحلیل آنها های

 جاني قربان دکتر پاورپوینت  حضوری

51.  31/9/1011 
سیاست های تشویق  و رانیا يتیجمع پیش بیني آینده 

   فرزندآوری، قانون حمایت از خانواده و جواني جمعیت
 کهن دکتر پاورپوینت  حضوری

17.  7/11/1011 

 –ی هورموني خوراکي پیشگیری از بارداری: کاربرد هاروش
، میني  LDمشاوره )ایفای نقش(  –منع مصرف  -عوارض

های هورموني تزریقي پیشگیری از بارداری) با روش، پیل 

منع  -عوارض -(: کاربرد  DMPAتاکید بر سیکلوفم و 
 مشاوره )عملي( –مصرف 

 حضوری
 

ارایه 
 پاورپوینت

 

 دکتر صوابي
 جلسه 2

18.  10/11/1011 

ي قلب –دیابت  -تنظیم خانواده در بیماری های مزمن : چاقي 
لوپوس  و روش های نوین  –صرع  -کلیوی –ریوی  –

 پیشگیری از بارداری  

ارایه  حضوری
 پاورپوینت

 دکتر صوابي
 

 با هماهنگي مدرس  .19

مشاوره و تکنیک های  -های داخل رحميمعرفي انواع روش
پي گیری مددجو بعد از ، با  استفاده از فیلمجایگذاری 

 خفیف و هشدارها   جایگذاری و درمان عوارض

ارایه  حضوری
پاورپوینت و 

  موالژفیلم و 

 دکتر کهن
  

 با هماهنگي مدرس  .21

ی سدی ، روش های آگاهي باروری، اورژانسي هاروش
ری روش های پیشگی ، پیشگیری از بارداری با ذکر سناریو ها

از بارداری دائمي) توبکتومي. وازکتومي( و روش شیردهي در 
 مشاوره )عملي( -پیشگیری از بارداری

ارایه  همزمان
 پاورپوینت

 صوابيدکتر 

 با هماهنگي مدرس  .21
نحوه ثبت خدمات  سالمت مادر و کودک و باروری در سامانه 

 سالمتنحوه گزارش گیری و پي گیری هاسیب 
ارایه  همزمان

 پاورپوینت
 دکتر صالحي  


