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 پزشکی دانشکده

 پزشکی اجتماعیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی-پردیس دانشکده: جمعیت شناسی و بهداشت خانواده عنوان واحد درسی:

 پزشکی رشته تحصیلی: واحد نظری 2نوع واحد درسی: 

 علوم پایه طقع تحصیلی:م کارورزی: کارآموزی: عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 34نظری: تعداد ساعت       

    97-8نیمسال دوم  فیزیولوژی تولیدمثل، جنین شناسیپیشنیاز:  کد درس:

 مشخصات مسؤل درس

 ماعیپزشکی اجت رشته تحصیلی: سمیه عبدالهی ثابتدکتر  نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: متخصص مقطع تحصیلی:

 drsabet@zums.ac.irپست الکترونیک: 02433140231 شماره تماس:

   ، شهرک کارمندان، دانشکده پزشکی، دپارتمان پزشکی اجتماعی زنجان محل کار:

 سمیه عبدالهی ثابتدکتر نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 نشده بازنگری بر اساس نیاز جامعه: ریخ تدوین طرح درس:تا نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

√   8/11/1397 - - 

 اهداف آموزشی
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 آشنایی دانشجویان مقطع علوم پایه با مفاهیم جمعیت شناسی)دموگرافی( پزشکی و کلیات بهداشت و مراقبت سالمت خانواده هدف کلی:

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

  حیطه شناختی:

 .جمعیت شناسی را تعریف کند 

 .شاخصهای مهم جمعیت شناسی را نام ببرد 

 .هرم جمعیتی را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد 

  .شکل هرم جمعیتی را تفسیر کند 

 وری را شرح دهد.مفهوم بهداشت بار 

 .اجزای بهداشت باروری را نام ببرد 

 .روشهای پیشگیری از بارداری را نام ببرد 

 .روشهای پیشگیری از بارداری را طبقه بندی کند 

  .مهمترین مکانیسم عمل هر یک از روشها را نام ببرد 

 .معایب و محاسن روشها را شرح دهد 

 ر کدام را بیان کند.اجزای مراقبت پیش از بارداری را نام ببرد و ه 

  .اجزای مراقبت بارداری را نام ببرد و هر کدام را بیان کند 

 زمان و اجزای مراقبت پس از زایمان را شرح دهد 

 .زمانها و اجزای مراقبت نوزادان را بیان کند 

  سال را بیان کند. 6زمانها و اجزای مراقبت شیرخوار و کودک تا 

  آن را نام ببرد. بهداشت بلوغ را تعریف کند و اجزای 

  بهداشت روان را تعریف کند 

 های بهداشت روان را نام ببرد.الویت 

 :حیطه عاطفی 

 درک اهمیت بهداشت باروری در سطح فردی و اجتماعی 

 درک اهمیت و ضرورت مراقبت مادران از منظر توسعه ای 

  درک اهمیت و ضرورت تنظیم خانواده 

  سال 6درک اهمیت و ضرورت مراقبت از کودکان تا 

 بهداشت بلوغ درک اهمیت و ضرورت 

 بهداشت روان درک اهمیت و ضرورت 

. 
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 حیطه روانی حرکتی:           

 ..باشدشامل انجام تکالیف میفعالیت عملی 

روشهای مشارکتی دیگر مانند گروههای همهمه، سایر) بنویسید(:                    پاسخ پرسش و√                                                                                سخنرانی√    :روش های تدریس

        گذاری افرادمرور سه دقیقه ای، شماره 

 ئو پروژکتوراسالید و وید -بورد -های رنگیماژیک مواد و وسایل آموزشی:

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 پاسخ به سواالت مطرح شده در جلسه برای جلسه بعد در گروهتکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 یادگیری-حضور به موقع در کالس، مشارکت در فرآیند یاددهیانتظارات: 

 جلسه 3غیبت تا : مجازها

  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 ، جلد سوم1392تاب جامع بهداشت عمومی، حاتمی و همکاران چاپ سوم کفهرست منابع درسی:

 1394، سازیاین کشوری ، مصوب کمیتهسازیبرنامه و راهنمای ایمن

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد
 )چک لیست(

 آزمون کتبی ) شفاهی(مصاحبه 

  

 عینی تشریحی

گسترده 
 پاسخ

 غلط صحیح / جورکردنی √چند گزینه ای کوته پاسخ

 می باشد(. 10، برابر 20) نمره قبولی از     نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 1 و پروژه: عملی انجام تکالیف 3 مشارکت کالسی: 1حضور و غیاب کالسی: 

 15 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 شوند.تعطیالت رسمی با جلسات جبرانی جایگزین می سایر موارد:
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 :ل زمانی ارائه برنامهجدو

شماره 

 جلسه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

 سمیه عبدالهی ثابت جمعیت شناسی پزشکی 203کالس  15-13 14/11/97 1

 سمیه عبدالهی ثابت شاخصهای دموگرافیک و  تحلیل روند باروری 203کالس  15-13 21/11/97 2

 سمیه عبدالهی ثابت بهداشت باروری 203کالس  15-13 28/11/97 3

 سمیه عبدالهی ثابت مراقبت های پیش از ازدواج 203کالس  15-13 05/12/97 4

(1های پیشگیری از بارداری )روش 203کالس  15-13 12/12/97 5  سمیه عبدالهی ثابت 

(2های پیشگیری از بارداری )روش 203کالس  15-13 19/12/97 6 بدالهی ثابتسمیه ع   

 سمیه عبدالهی ثابت های بهداشتی پیش از بارداریمراقبت 203کالس  15-13 26/12/97 7

 سمیه عبدالهی ثابت های بهداشتی بارداریمراقبت 203کالس  15-13 18/01/98 8

 سمیه عبدالهی ثابت های بهداشتی زایمان و پس از زایمانمراقبت 203کالس  15-13 25/01/98 9

 سمیه عبدالهی ثابت های بهداشتی نوزادان طبیعی و نارسمراقبت 203کالس  15-13 01/02/98 10

 سمیه عبدالهی ثابت تغذیه شیرخواران 203کالس  15-13 08/02/98 11

 سمیه عبدالهی ثابت رشد و نمو کودکان 203کالس  15-13 15/02/98 12

ی ثابتسمیه عبداله بهداشت مدارس 203کالس  15-13 22/02/98 13  

 سمیه عبدالهی ثابت 1بهداشت بلوغ و نوجوانی 203کالس  15-13 29/02/98 14

 سمیه عبدالهی ثابت 2بهداشت بلوغ و نوجوانی 203کالس  15-13 05/03/98 15

 سمیه عبدالهی ثابت بهداشت روان 203کالس  15-13 12/03/98 16

  آزمون پایان ترم   05/04/98 17

 


