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راٌّوای هطالعِ داًطجَیاى
«»Study guide
عٌَاى درس :بْذاضت بارٍری

رضتِ تحصیلی :بْذاضت عوَهی
تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هقطع تحصیلی :مارضٌاسی
پیطٌیاز :اًاتَهی ٍ فیسیَلَشی

گرٍُ آهَزضی :بْذاضت

هذرس /هذرسیيً :رگس اسنٌذری

ّذف ملی درس:
-1

آگاّی از اّویت بْذاضت بارٍری در سالهت هادر ،جٌیيًَ ،زاد  ،مَدك ٍ

خاًَادُ

اّویت ایي درس در یل پاراگراف:
ایي درس داًطجَیاى را از اّویت بْذاضت بارٍری در سالهت هادر ،جٌیيًَ ،زاد  ،مَدك ٍ
خاًَادُ اگاُ ًوَدُ  ،سپس بِ بررسی اجساء بْذاضت برٍری ٍ ارتباط آى با ارتقاء سالهت هی

-2

آگاّی از اجساء بْذاضت برٍری ٍ ارتباط آى با ارتقاء سالهت

-3

آگاّی از ًقص ٍ هطارمت هرداى در بْذاضت بارٍری

رٍش تذریس:

پردازد.

اضتباّات رایج داًطجَیاى در ایي درس عبارتٌذ از:

سخٌراًی – بحث گرٍّی -پرسص ٍ پاسخ

رٍش ارزضیابی ایي درس:
آزهَى پایاى دٍرُ ً 17ورُ
حضَر ماهل در جلسات مالس ً 1ورُ
ضرمت فعال در مالس ٍ اًجام تنالیف هحَلِ ً 2ورُ

ٍظایف ٍ تنالیف داًطجَ در ایي درس:
ضرمت هٌظن ٍ فعال در جلسات مالس ،اًجام تنالیف هحَل ضذُ ،ضرمت در آزهَى
پایاى دٍرُ

ًنات ملیذی در یادگیری بْتر ایي درس عبارتٌذ از:
ضرمت هٌظن ٍ فعال در جلسات مالس ،اًجام تنالیف هحَل ضذُ

هٌابع اصلی درس:
-1

حاتوی حسیي ٍ ّوناراى  ،متاب جاهع بْذاضت عوَهی ،اًتطارات تْراى ،تْراى ،اخریي چاپ

-2

ماًیٌگْام ٍ ّوناراى  ،بارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس ،هترجن دمتر هلل هٌصَر اقصی ،اًتطارات

گلباى ،تْراى .اخریي چاپ
 -3برك ٍ ًَاك ،بیواری ّای زًاى .آخریي چاپ

