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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرستبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

ایي دسع دس جْت تاال تشدى ػغح داًؾ فشاگیشاى دس جْت ؿٌاخت ّش چِ تیـتش هؼایل هشتثظ تا تْذاؿت هادس 
دسصهیٌِ  ٍوَدن،ػیؼتن خذهات تْذاؿتی وـَس،ؿاخص ّای تْذاؿتی سٍص دًیا ،آؿٌایی تا آخشیي اعالػات ػلوی

 تْذاؿت هادس ٍوَدن ، هذیشیت ٍآهَصؽ تْذاؿت هی تاؿذ.
 

 اَداف رفتاری:

 داًـجَ پغ اص اتوام دٍسُ تایؼتی لادس تاؿذ:

 تْذاؿت هادس ٍ وَدن سا تؼشیف وٌذ ٍ ّذف ٍ داهٌِ خذهات آى سا تَضیح دّذ -1

 استثاط خذهات تْذاؿت هادس ٍ وَدن تا ػَاهل التصادی ٍ اجتواػی سا روش وٌذ. -2

 شق هختلف اسائِ خذهات تْذاؿت هادس ٍ وَدن دس ایشاى ٍ جْاى سا تیاى وٌذ.ع -3

سا  جوؼیت، ػاختاس جوؼیت ٍ ػَاهل هَثش تش ػاختواى ٍ حشوات جوؼیت )ػَاهل فشٌّگی، التصادی ٍ اجتواػی( -4
 تَضیح دّذ.

 هؼائل جوؼیت ایشاى اص دیذگاُ تْذاؿت هادس ٍ وَدن سا تَصیف وٌذ. -5

ًَصاداى ٍ وَدواى( ٍ سٍؿْای  -هشتَط تِ تْذاؿت خاًَادُ)هیضاًْای هشي ٍ هیش هادساىؿاخصْای تْذاؿتی  -6
 پیـگیشی اص آى سا ؿشح دّذ.

 تؼشیف خاًَادُ ٍ احتیاجات آى)ًیاصّای اجتواػی ٍ سٍاًی( سا روش وٌذ. -7

 ......گروه آموزشی 

 Course Syllabusشنبسنبمه درس 
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 ًمؾ هـاٍسُ پیؾ اص اصدٍاج سا تیاى وٌذ. -8

 سا لیؼت وٌذ. ًىات تاصُ دس هَسدتْذاؿت ٍ هشالثتْای دٍساى تاسداسی -9

 هادس تاسداس ًیاصهٌذ تِ هشالثت ٍیظُ ؿٌاػایی ٍ هَاسد هشالثتی آى سا تَضیح دّذ.  -10

 هشالثتْای ٍیظُ هادستاسداس سا دس حیي صایواى ٍ پغ اص صایواى ؿشح دّذ.  -11

 چگًَگی اًجام هؼایٌات الصم هادساى جْت تیواسیاتی ٍ ًمؾ غشتالگشی سا تَضیح دّذ.  -12

 سؿذ سا تَضیح دّذ  هل وَدن سا لیؼت وشدُ ٍ ؿاخص ّایتؼتْای هشتَط تِ تىا  -13
 تْذاؿت ػٌیي لثل ٍ ػٌیي هذسػِ سا ؿشح دّذ.  -14

 ؿٌَایی وَدن ساؿشح دّذ. -غشتالگشی اختالالت تیٌایی  -15

 اًَاع ػَء تغزیِ سا ًام تشدُ ٍ استثاط تغزیِ تا ػفًَت ٍ ٍضؼیت تغزیِ وَدواى دس ایشاى سا تَصیف وٌذ.  -16
 س وَدواى سا روش وٌذ ٍ وَدواى ًیاصهٌذ تِ هشالثت ٍیظُ سا لیؼت وٌذتیواسیْای ؿایغ د  -17

 الگَی تشًاهِ سیضی تشاػاع فشایٌذ تْذاؿت سا تحلیل ًوایذ.  -18

 سٍؽ ّای تاصُ پیـگیشی اص تاس داسی سا ؿشح دٌّذ .  -19

 تغییشات جوؼیت دس جَاهغ سٍػتایی ٍ ؿْشی سا همایؼِ ًوایذ.  -20
 ٍ تٌظین خاًَادُ سا تجضیِ ٍ تحلیل ًوایذ. ًتایج حاصل اص تشًاهِ ّای تْذاؿت  -21

 اّویت اسائِ خذهات هادس ٍ وَدن سا دسن ًوایذ . -22

 ًؼثت تِ اسائِ خذهات هادس ٍ وَدن حؼاػیت الصم سا وؼة ًوایذ. -23
  

 ريش تدریس)در جلسات حضًری، آفالیه ي جلسات آوالیه بٍ تفکیک(: 

تا ّواٌّگی هذسػیي ٍ  ػٌاسیَّای والػی تَػظ داًـجَیاى اسایِ وٌفشاًغ ّا ٍٍ ْا ؿشوت فؼال داًـجَیاى دس والػ
 داًـجَیاى

 ، تـىیل گشٍّْای وَچه، تحث ٍ پشػؾ ٍ پاػخسٍؽ آهَصؽ تش هثٌای حل هؼالِ
 

 ابسار مًرد ویاز تدریس:

 هحتَی آهَصؿی
 دػتگاُ ٍیذئَ پشٍطوتَس 

 white board 
 واهپیَتش 

 

 جلسات آوالیه بٍ تفکیک(:يظایف فراگیران )در جلسات حضًری، آفالیه ي 

حضَس تِ هَلغ فشاگیشاى دس والػْا ٍ ؿشوت فؼال آًْا دس تحث ّای والع ٍ اسایِ وٌفشاًغ ّا تا ّواٌّگی تا اػاتیذ 
 دسع

 هغالؼِ هحتَی آهَصؿی ٍ اًجام ٍ تحَیل تِ هَلغ تىالیف 

  همالِ 5دس والع تا حذالل تشسػی  SYSTEMATIC REVIEWاسایِ یه همالِ 
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 قًاویه ي مقررات کالس)در جلسات حضًری، آفالیه ي جلسات آوالیه بٍ تفکیک(:
 

تشای تاس اٍل تِ صَست دادى تزوش ٍ دس صَست تىشاس تاخیش دس حضَس والع، ّواى جلؼِ  تاخیش حضَس دس والع -
 هی ؿَد.تذٍى ّواٌّگی تا اػتاد دسع غیثت هحؼَب  غیثت اػالم هی گشدد. ّوچٌیي خشٍج داًـجَیاى اص والع

 25/0دس صَست غیثت تیؾ اص حذ هجاص هغاتك همشسات آهَصؿی تشخَسد هی گشدد ٍ تِ اصای ّش جلؼِ غیثت هجاص  -
 ًوشُ وؼش هی ؿَد.

 دس صهاى هـخص ؿذُ ًوشُ آى صفش هٌظَس هی ؿَد. ٍ گضاسؿات دس صَست ػذم اسایِ همالِ -
 

 وحًٌ ارزشیابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشیابی:

 02ومرٌ از  فعالیت ردیف

 1 جلساتدر شرکت ي حضًر فعال  1

 0 َای حیه ديرٌ تکالیف ي آزمًن 0

 SYSTEMATICارایٍ یک مقالٍ  3

REVIEW  5در کالس با حداقل بررسی 

 مقالٍ

5 

 10 آزمًن پایان ترم 4
 

 

 اصلی ي محتًاَای ضريری یادگیری: مىابع

ٍ آخشیي جضٍات هَجَد دس هَسد هشالثت هادس تاسداس )عشح هشالثتْای ادغام  دػتَسالؼول ّای ٍصاست تْذاؿت ٍ دسهاى-1
 یافتِ( وَدن ػالن ٍ ًاخَؽ، ٍاوؼیٌاػیَى

  .1400وْي ٍ ّوىاساى، تْذاؿت هادس، وَدن ٍ تاسٍسی، چاج پٌجن، -2

 حاتوی ٍگشٍُ ًَیؼٌذگاى، وتاب جاهغ تْذاؿت ػوَهی -3

 ..اًتـاسات تیوَس صادُ .تْشاى 1اجتواػی .جلذ پاسن جی.دسػٌاهِ عة پیـگیشی ٍ  پضؿىی -4

Text book of children and Young people nursing -5 

WONGS nursing care of infants and children -6 

Gary Cunningham williams Obstetrics  -7 

 :یبدگیری بهتر برای مفید و محتواهبی منببع

 ػایت ّای هؼتثش دًیا تش اػاع ًظش اػاتیذ هشتَعِآخشیي هماالت هتا آًالیض ٍ هشٍسی دس 
 پبیگبههبی اینترنتی قببل استفبده برای درس:

WWW.fhp.hbi.ir 

ISF.IR-WWW.PHC 

www.who.org 

www.unfpa.org 

www.undp.org 

 

http://www.fhp.hbi.ir/
http://www.fhp.hbi.ir/
http://www.phc-isf.ir/
http://www.phc-isf.ir/
http://www.who.org/
http://www.who.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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 جدٍل سهاى بٌدی کالس

   629633 ضوارُ درس;                                            3بْداضت بارٍری عٌَاى درس; 

                                2512-2513ًیوسال اٍل سال;  ًیوسال تحصیلی ٍ

     گزایص بْداضت بارٍری -کارضٌاسی ارضد هاهایی رضتِ تحصیلی;

  3-5سِ ضٌبِ   سهاى;                                       کارضٌاسی ارضد هاهایی   فزاگیزاى; 

  

  خاًوْا دکتز کاظوی،دکتز ًَرٍسی،دکتز جاًی قزباى ٍ دکتز صَابی ;اساتید درس

 

 زمان بىدی ارائٍ بروامٍ درسجديل 
 مدرس فعالیت یادگیری وًع جلسٍ عىًان جلسٍ ساعت  /تاریخ ردیف

1 

33/7/2512 

، هزٍری  WHOهزٍری بزتعزیف بْداضت ٍ 

فلسفِ ٍ ًحَُ ارائِ خدهات   -بز اّداف

MCH 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

خاًن دکتز جاًی 

 قزباى 

0 

3:/7/2512 

ضٌَایی کَدکاى،  -غزبالگزی اختالالت بیٌایی

سَء  -اختالالت ضایع در کَدکاى) خَاب

 کَلیک (،  سَء تغذیِ -رفتار

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

خاًن دکتز جاًی 

 قزباى

3 

6/8/2512 

هزاقبت ّای پیص اس  بْداضت بلَغ ،

 اسدٍاج 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتز صَابی

4 

23/8/2512 

بْداضت ٍ هزاقبت ّای دٍراى پس اس 

 هٌَپَس

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتز صَابی

5 

2:/8/2512 
 ☒ حضًری ضاخص ّای رضد ٍ تکاهل کَدک

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتزکاظوی

6 

37/8/2512 

 ☒ حضًری بْداضت سٌیي قبل ٍ سٌیي هدرسِ 

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتزکاظوی

7 

4/9/2512 

 ☒ حضًری ضاخص ّای جوعیتی ٍ بْداضتی

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

اًجام هطارکت فعال ٍ 

 تکالیف

 خاًن دکتزکاظوی

8 

21/9/2512 

بزًاهِ ریشی ٍ آهَسش بز اساس فزایٌد 

 آهَسش بْداضت

 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتزکاظوی

9 

28/9/2512 
 هزاقبت ّای ٍیژُ دٍراى بارداری 

 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

اًجام هطارکت فعال ٍ 

 تکالیف

 خاًن دکتز ًَرٍسی

12 
35/9/2512 

هزاقبت ّای ٍیژُ حیي سایواى ٍ پس اس 

 سایواى 

 ☒ حضًری

 ☐آوالیه 
هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتز ًَرٍسی



 5 

 ☐آفالیه 

11 

2/:/2512 

 ☒ حضًری بزًاهِ بارٍری سالن ٍ فزسًدآٍری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

اًجام هطارکت فعال ٍ 

 تکالیف

 خاًن دکتز صَابی

10 

9/:/2512 

 ☒ حضًری رٍضْای ًَیي پیطگیزی اس بارداری

 ☐آوالیه 

 ☐آفالیه 

هطارکت فعال ٍ اًجام 

 تکالیف

 خاًن دکتز صَابی 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


