
فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس : 

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

    جمعيت شناسي را تعريف كرده و روشهاي مطالعه جمعيت و نظريه هاي جمعيتي را شرح دهد .تواند دانشجو ب:  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1  مدت زمان جلسه:           ١ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس يژهاهداف و

آمادگي الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

  اهدف درس را بيان كند .-

تعريف  جمعيت شناسي را-

  كند.

روشهاي مطالعه جمعيت را -

  توضيح دهد.

نظريه هاي جمعيتي را بيان -

  كند. 

   

  

سرفصل مطالعه 

كه در دروس 

تابلو اعالنات 

نصب شده است 

با  و آشنايي

 كليات درس

  زمان

15 

 دقيقه 

 تعريف جمعيت ، جمعيت شناسي-

  و تنظيم خانواده.

  اهداف جمعيت و تنظيم خانواده -

  عه جمعيت روشهاي مطال-

  نظريه هاي جمعيتي -

15 

 

15 

30 

30 

 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــبا

  ( حضور علمي )

 شركت در بحث -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  مرحله اي  اتامتحان -

 امتحان پايان ترم   -

  

  حسين شجاعي تهران  –كليات خدمات بهداشتي  - منبع اصلي:

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

  حلم سرشت ، دل پيشه  –و تنظيم خانواده  بهداشت -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  چرخه جمعيت را شرح داده و رشد جمعيت و تغييرات آن را در ايران و جهان شرح دهد. دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٢ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 اگيرانفر

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

و تغيير جمعيت در ايران --

  را شرح دهد.جهان 

رشد جمعيت و عوامل موثر -

  را بيان كند.در آن 

را چرخه جمعيت شناسي -

  شرح دهد .

تركيب و ساختار و جمعيت -

  را شرح دهد.

   

  

درس مطالعه 

جلسه گذشته و 

پاسخ به 

سئواالت شفاهي 

 جلسه در ابتداي 

  زمان

15 

 دقيقه

  تعريف جمعيت در ايران و جهان-

رشد جمعيت و عوامل موثر در -

  آن 

  چرخه جمعيت شناختي-

 تركيب و ساختار جمعيت-

15 

25 

 

20 

30 

 

  سخنراني -

پرسش و  –

  پاسخ 

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

و سئواالت 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  ن شجاعي تهران حسي –كليات خدمات بهداشتي  -منبع اصلي: 

      كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    ارشناسي بهداشت عمومي ك رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ح دهد .حركات جمعيت و عوامل موثر بر آن را بيان نموده و جمعيت و توسعه پايدار را شردانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٣ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 آغازين)ارزشيابي 

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

حركات جمعيت و عوامل -

  موثر بر آن را بيان كند .

جمعيت و توسعه پايدار را -

  شرح دهد.

كنفرانس بين المللي جمعيت -

داف آن را و توسعه و اه

  شرح دهد.

   

  

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

حركات جمعيت و عوامل موثر -

  بر آن 

  جمعيت و توسعه پايدار -

كنفرانس بين المللي جمعيت و -

 توسعه و اهداف آن 

35 

 

20 

35 

 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  يزر ويژوال -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ بـــــه 

سئــواالت و 

شـــركت در 

 گروهي بحث 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  بي )كت

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  حسين شجاعي تهران  –كليات خدمات بهداشتي  -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده: -

   صنافياحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -            -



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  سياستهاي جمعيتي را شرح داده و شاخص هاي جمعيتي را بيان كرده و محاسبه نمايد  .نشجو بتواند دا:  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٤ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس ويژه اهداف

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

سياستهاي جمعيتي در -

  دهد.ايران و جهان شرح 

شاخص هاي جمعيتي را -

  بيان كرده و محاسبه نمايد .

   

  

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

سياستهاي جمعيتي و عوامل -

  بر آن در ايران و جهان موثر 

شاخص هاي جمعيتي و نحوه  -

 محاسبه آن 

20 

 

70 

 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

صورت سئواالت به 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  حسين شجاعي تهران  –كليات خدمات بهداشتي  -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  بهداشت باروري و اجزاي آن را بيان كرده و اهميت خانواده و انسجام آن را شرح دهد.دانشجو بتواند :  درس  هدف كلي

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٥ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

بهداشت باروري و اجزاي -

  را شرح دهد .آن 

 آنو انواع خانواده تعريف -

  را بيان كند .

جام آن ساهميت خانواده و ان

  را بيان كند .

  

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

  بهداشت باروري و اجزاي آن -

  تعريف خانواده و انواع آن -

 جام آن ساهميت خانواده و ان-

20 

35 

35 

 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  وله انجام تكاليف مح -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  حسين شجاعي تهران  –كليات خدمات بهداشتي  -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

   حلم سرشت ، دل پيشه –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  فرآيند حاملگي و تشكيل جنين را شرح دهد.دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٦ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

فرايند حاملگي را شرح -

  دهد.

حل تشكيل جنين را مرا-

  شرح دهد.

     

  

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

  تعريف لقاح -

  مراحل توليد اسپرم و تخمك-

تشكيل جنين و جايگزيني در -

  رحم 

 رشد جنين-

5 

30 

40 

  

15 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  روژكتور ديتاپ -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  ي امتحانات مرحله ا -

 امتحان پايان ترم   -

  

  فرنوش خجسته ، صالح الدين زهي –بهداشت مادر و نوزاد  - منبع اصلي: 

  

  مان ويليامزيبارداري و زا -  منابع و سايتهاي كمك كننده:

    جنين شناسي النگمن -                                                    

      



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    هجمعيت و تنظيم خانواد عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  و تاريخچه و اهداف آن را شرح دهد.تنظيم خانواده را تعريف كند دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٧ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

 آمادگي الزم دانشجو قبل(

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

تنظيم خانواده را تعريف -

  كند .

تاريخچه تنظيم خانواده را -

  بيان كند .

اهداف تنظيم خانواده را -

  ان كند .بي

  

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

تعريف تنظيم خانواده و جايگاه -

  مددجو

  تاريخچه تنظيم خانواده-

 اهداف تنظيم خانواده-

20 

 

35 

35 

 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 م امتحان پايان تر  -

  

  حسين شجاعي تهران  –كليات خدمات بهداشتي  -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  ا شرح دهد.چگونگي مشاوره صحيح با مددجو ردانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ٨ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 بي آغازين)ارزشيا

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

  مشاوره را تعريف كند.-

  اهداف مشاوره را بيان كند.-

  اصول مشاوره را بيان كند -

را بيان  ويژگي هاي مشاور-

  كند .

  

درس مطالعه 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

  تعريف مشاوره -

  اهداف مشاوره-

  انواع مشاوره-

  اصول مشاوره-

 ويژگي هاي مشاور -

10 

15 

15 

30 

20 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  حسين شجاعي تهران  –يات خدمات بهداشتي كل -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:    ٩ ماره جلسه :ش        چگونگي مشاوره تنظيم خانواده  را شرح دهد.دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ ارزشيابي  از شروع كالس

 آغازين)

زمان  مطالب رئوس

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

ظيم خانواده را ــمشاوره تن-

  تعريف كند.

داف مشاوره تنظيم ــــاه-

  خانواده را بيان كند.

ي گرفتن شرح و حال ــچگونگ-

ده را در مشاوره تنظيم خانوا

  بيان كند .

معاينات و بررسي هاي الزم -

در مددجو جهت ارائه مشاوره 

 تنظيم خانواده را شرح دهد.

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

ف مشاوره تنظيم ــــتعري-

  خانواده

داف مشاوره تنظيم ــــــاه-

  خانواده

از  ن شرح حالـــــگرفت-

  مددجو

معاينات و بررسي هاي الزم -

  در مددجو براي ارائه مشاوره 

مشاوره در مددجوياني كه -

روش پيشگيري خاصي را مد 

  نظر دارند. 

10 

 

10 

 

 

30 

 

20 

 

20 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

خ به ــــــپاس

واالت و ـــسئ

ركت در ــــش

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  حسين شجاعي تهران  –ت خدمات بهداشتي كليا -منبع اصلي: 

  كتاب بهداشت عمومي . گروه نويسندگان  -

      

  حلم سرشت ، دل پيشه  –بهداشت و تنظيم خانواده  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

   اصنافيحاجيان ،  –جمعيت و تنظيم خانواده -           



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  روشهاي تركيبي پيشگيري از بارداري و نحوه مصرف  و پيگيري اين روشها را شرح دهد.دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                                                                                 دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          10 شماره جلسه :

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

گي الزم دانشجو قبل آماد(

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

هرموني انواع روشهاي --

تركيبي پيشگيري از بارداري 

  را نام ببرد .

و فوايد و مكانيسم اثر -

  عوارض آ را شرح دهد. 

نحوه مصرف و موارد منع -

  مصرف آن را شرح دهد.

نحوه پيگيري و آموزش به -

  مددجو را شرح دهد.

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

انواع روشهاي هرموني تركيبي -

  ) COCsپيشگيري از بارداري (

اثر ، فوايد و عوارض  مكانيسم-

  )  COCsاين مدتها (

نحوه مصرف و موارد منع -

  مصرف 

بررسي هاي الزم قبل از تجويز -

  روش 

   COCsنحوه پيگيري روشهاي -

آموزش به مددجو در خصوص -

  روشهاي مصرفي 

15 

 

20 

 

20 

 

15 

 

10 

10 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 ان پايان ترم امتح  -

  

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

  دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

      

 بارداري و زايمان ويليامز  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  و نورپالنت ) پيشگيري از بارداري را شرح داده و نحوه مصرف و پيگيري آن را بيان كند . POPs , DMPAروشهاي پروژستروني(دانشجو بتواند :  ف كلي درس هد

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ١١ شماره جلسه :

  ودي رفتار ور در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

(دقيقه

( 

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

مكانيسم      و فوايد و 

 POPs  ،DMPAعوارض 

  را شرح دهد.

موارد منع  نحوه مصرف و-

  POPs  ،DMPAمصرف 

  را شرح دهد .

نحوه پيگيري و آموزش به -

  مددجو را شرح دهد .

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

مكانيسم اثر و فوايد و عوارض -

POPs  وDMPA   

نحوه مصرف و موارد منع  -

   POPS  ،DMPAمصرف 

 الزم باليني و بررسي هاي -

آزمايشگاهي قبل از تجويز روش 

    ها

پيگيري قبل از تجويز نحوه  -

  روش ها 

  آموزش به مددجو -

20 

 

30 

 

15 

 

 

15 

 

10 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 روهي بحث گ

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  جمهوري اسالمي ايران  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در -منبع اصلي: 

  دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

      

 بارداري و زايمان ويليامز  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     



فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  رداري شرح داده و نحوه مصرف و پيگيري مددجو را بيان كند .را در پيشگيري از با نوربالنت و  IUDروشهاي دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ١٢ شماره جلسه :

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

وايد ـــف و اثــــــر مكانيسم 

وارض روشهاي ـــــــو ع

شرح  را IUDنورپالنت و 

  دهد . 

نحوه مصرف و موارد منع -

مصرف اين روشها را ذكر 

  كند .

نحوه پيگيري و آموزش به -

  مددجو را شرح دهد .

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

پاسخ به سئواالت 

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

مكانيسم اثر و فوايد و عوارض -

   IUDنورپالنت و 

نحوه مصرف و موارد منع  -

 IUD  نورپالنت و مصرف 

بررسي هاي باليني و  -

ز ـــــآزمايشگاهي قبل از تجوي

  روش ها  

 مددجو پس از نحوه پيگيري  -

  تجويز روش ها 

در خصوص آموزش به مددجو -

  نحوه استفاده از 

30 

 

30 

 

10 

 

 

10 

 

10 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 م امتحان پايان تر  -

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

  دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

      

 بارداري و زايمان ويليامز  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     



  فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

                             دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:  ١٣ شماره جلسه :را شرح دهد . ) T.Lروشهاي سدسازي ، شيميايي و لوله بستن (دانشجو بتواند  : هدف كلي درس 

                                                                               

  تار ورودي رف در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل از (

 ـ ارزشيابي آغازين) شروع كالس

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در 

 حين تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

نحوه مصرف  اثر ،مكانيسم 

را  روشهاي سدسازي و شيميايي

  . شرح دهد

موارد منع مصرف و ميزان -

شكست روش هـــــــاي سدسازي 

  را بيان كند. و شيميايي

انواع روش هاي جراحي در -

  پيشگيري از بارداري را شرح دهد .

را بيان  T.Lافراد واجد شرايط -

  كند .

   T.Lعوارض و پيگيري در افراد -

  شده را ذكر نمايد.

احتمال برگشت باروري در فرد -

T.L  بيان كند .شده را   

مطالعه درس جلسه 

گذشته و پاسخ به 

سئواالت شفاهي در 

 ابتداي جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

نحوه مصرف مكانيسم اثر و -

   روشهاي شيمياي و سدسازي 

موارد منع مصرف و ميزان  -

و شكست روش هاي شيميايي 

   سدسازي

انواع روش هاي جراحي در  -

و  T.Lپيشگيري از بارداري (

  كتومي )زاو

موارد مصرف و منع مصرف -

T.L 

و پيگيري مددجو  T.Lعوارض  -

  پس از عمل 

 T.Lاحتمال برگشت باروري در -

آموزش هاي الزم به مددجو قبل  -

  و پس از عمل 

10 

 

5 

 

20 

 

 

15 

15 

 

10 

15 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 وايت برد  -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

تداي هر ابــــ

  ــسه ـجل

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

گروهي (حضور 

  علمي )

انجام تكاليف  -

  محوله 

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  ور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران دست -منبع اصلي: 

  دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

      

 بارداري و زايمان ويليامز  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     



  فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده :عنوان درس 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  وازكتومي و چگونگي اجراي آن را بيان كرده و روش اورژانس پيشگيري از بارداري را شرح دهد . اهميتدانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                                                                                                دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:          ١٤ شماره جلسه :

  رفتار ورودي  ن كالسدر پايا اهداف ويژه

آمادگي الزم (

دانشجو قبل از شروع 

ـ ارزشيابي  كالس

 آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در 

 حين تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

طريقه انجام وازكتومي را شرح داده و سهولت -

  مقايسه كند . T.Lرا با  انجام آن

  افراد واجد شرايط وازكتومي را ذكر كند .-

عوارض وازكتومي را بيان كرده و لزوم پيشگيري  -

  از بارداري در زمان معين پس از عمل را شرح دهد .

وازكتومي شده را احتمال برگشت باروري در فرد -

  بيان كند .

مكانيسم اثر و موارد مصرف روش اورژانس را -

  كند . بيان

   .موارد منع مصرف روش اورژانس را بيان كند-

آموزشهاي الزم به افراد وازكتومي شده و يا -

  مصرف كننده روش اورژانس را شرح دهد .

مطالعه درس 

جلسه گذشته 

و پاسخ به 

سئواالت 

شفاهي در 

 ابتداي جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

  طريقه انجام وازكتومي .-

 از نظر T.Lمقايسه وازكتومي و -

  سهولت اجرا و خطرات احتمالي .

  افراد واجد شرايط وازكتومي -

  عوارض وازكتومي -

  مراقبت هاي پس از عمل وازكتومي .-

  .برگشت باروري در فردوازكتومي شده-

مكانيسم اثر و موارد مصرف روش -

    اورژانس .

طريقه مصرف و موارد منع مصرف -

  روش اورژانس 

شده  آموزشهاي الزم به فرد وازكتومي-

  و فرد مصرف كننده روش اورژانس .

5 

10 

 

5 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 

15 
 

 

15 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 وايت برد  -

پرسش 

و 

 پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

بحث 

 گروهي 

و پاسخ در  پرسش -

  ـسه ابــــتداي هر جلــ

  علمي ) ( حضور

شركت در بحث  -

  ي (حضور علمي )ـگروه

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

    دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–ي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك -

  

 بارداري و زايمان ويليامز  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     



  فاطمه شيرينكام نام استاد :  كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :    

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

                               دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:  ١٥ شماره جلسه :را شرح دهد . روشهاي طبيعي و جديد پيشگيري از بارداري دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب

 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 موزشيآ

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

روش هاي طبيعي و ميزان -

  شكست آن را شرح دهد .

روش هاي جديد پيشگيري -

  از بارداري را نام ببرد.

مكانيسم اثر و طريقه -

استفاده از روشهاي جديد را 

  شرح دهد .

مطالعه درس 

جلسه گذشته و 

اسخ به سئواالت پ

شفاهي در ابتداي 

 جلسه

  زمان

15 

 دقيقه 

پيشگيري از  طبيعيروشهاي -

  بارداري و ميزان شكست آن.

روشهاي جديد پيشگيري از  -

  بارداري : 

  واكسن ها  0      

و  IUDانواع جديد  0      

  نورپالنت 

  روشهاي مردانه  0     

ساير روشهاي در دست  0     

  بررسي .

35 

 

 

 

 

15 

15 

 

15 

10 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  محوله  انجام تكاليف -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

    دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

  

 بارداري و زايمان ويليامز  -   كمك كننده: منابع و سايتهاي

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     

  

  



  فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  باورهاي بهداشتي و طريق اصالح آن را بيان كرده و مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي باروري و حقوق متقاضيان را شرح دهد .دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                               دقيقه 45و  ساعت 1   سه:مدت زمان جل      ١٦ شماره جلسه :             

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو قبل (

ـ  از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب
 (دقيقه)

وسايل  كمك  ريسروش تد

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

فعاليتهاي 

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

باورهاي غلط بهداشتي در -

تنظيم خانواده و چگونگي 

  اصالح آن را بيان كند .

مراكز ارائه خدمات -

بهداشت باروري را نام ببرد 

.  

حقوق مددجويان متقاضي -

ري را خدمات بهداشت بارو

   بيان كند 

مطالعه كل روش 

هاي پيشگيري و 

پاسخ به پرسشها 

و شركت در بحث 

مربوط به جمع 

بندي و مقايسه 

 روش ها 

  زمان

30 

 دقيقه 

باورهاي غلط بهداشتي و اصالح -

  باورها 

مراكز ارائه خدمات بهداشت -

  باروري 

حقوق متقاضيان خدمات -

  بهداشت باروري 

30 

 

15 

 

30 

  سخنراني -

  سش و پاسخ پر –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

ه ( ترجمه و پاسخ ب

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

    دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

  

 و زايمان ويليامز بارداري  -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     

  



  فاطمه شيرينكام نام استاد :    كارشناسي بهداشت عمومي  رشته تحصيلي:               ٢  تعداد واحد:    جمعيت و تنظيم خانواده عنوان درس :

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  . ارزشيابي برنامه هاي تنظيم خانواده را شرح داده و مراكز ارائه دهنده خدمات را ارزشيابي نمايد دانشجو بتواند :  هدف كلي درس 

                             دقيقه 45و  ساعت 1   مدت زمان جلسه:  ١٧ شماره جلسه :                      

                                                                               

  رفتار ورودي  در پايان كالس اهداف ويژه

آمادگي الزم دانشجو (

ـ  قبل از شروع كالس

 ارزشيابي آغازين)

زمان  رئوس مطالب
 (دقيقه)

وسايل  كمك  روش تدريس

 آموزشي

ارزشيابي در حين 

 تدريس

عاليتهاي ف

 فراگيران

 ارزشيابي تكميلي

  دانشجو بايد بتواند:

چگونگي ارزشيابي برنامه 

هاي تنظيم خانواده را 

  شرح دهد .

مراكز بهداشتي درماني -

را بر اساس فعاليت تنظيم 

   خانواده ارزشيابي نمايد . 

مطالعه كل 

دروس جلسات 

قبل و شركت در 

جمع بندي كل 

 مطالب 

  زمان

30 

 دقيقه

ابي برنامـــــــــه هاي تنظيم زشيار-

  :خانواده

محاسبه ميزان شكست   0     

  روشهاي تنظيم خانواده.

ارزشيابي فعاليت مراكز ارائه  0     

  دهنده خدمات تنظيم خانواده . 

 

 

 

15 

 

60 

  سخنراني -

  پرسش و پاسخ  –

 بحث گروهي -

  ويژواليزر  -

  ديتاپروژكتور  -

 رد وايت ب -

پرسش 

 و پاسخ

  زمان

30 

 دقيقه 

پاسخ به 

سئواالت و 

شركت در 

 بحث گروهي 

پرسش و پاسخ در  -

  سه ــــــتداي هر جلــــاب

  ( حضور علمي )

شركت در بحث  -

  گروهي (حضور علمي )

  انجام تكاليف محوله  -

( ترجمه و پاسخ به 

سئواالت به صورت 

  كتبي )

  امتحانات مرحله اي  -

 امتحان پايان ترم   -

  

  دستور العمل روشهاي پيشگيري در بارداري در جمهوري اسالمي ايران  -منبع اصلي: 

    دفتر سالمت جمعيت ، خانواده و مدارس–وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  -

  

  بارداري و زايمان ويليامز -   منابع و سايتهاي كمك كننده:

          -Maternity – Arlene Burroughs , Gloria leifer     

  


