
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 کلیات جمعیت شناسی و محیط اجتماعی انسان 1

 سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده 2
 شاخص های مهم در بهداشت خانواده و روندآن در ایران 3
 و بارداری بهداشت و مراقبت های پیش از ازدواج 4

 بارداری بهداشت و مراقبت های 5

 کلیات  بهداشت ومراقبت های حین زایمان و پس از زایمان،  6

 تنظیم خانواده و جنبه های کلینیکی آن 7
 آسیب پذیر اننوزادنارس وسایربهداشت و مراقبت نوزاد طبیعی،  8

 ، شیر مادرو شیرخوار نوزاد طبیعی تغذیه 9
 رشد و تکامل  در دوران نوزادی، شیرخوارگی و کودکی 11

 سازیایمن  11
 قبل از مدرسهدوران  بهداشت  12

 بهداشت کودکان ، دوران مدرسه 13
 کودکان معلول 14

 مسائل  اجتماعی نوجوانان در شهر و روستا  15
 بهداشت دوران سالمندی 16

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 بهداشت خانواده و امور جمعیتی -3بهداشت عمومی  عنوان درس:

 

 دکترای حرفه ای مقطع تحصیلی:                   پزشکی   رشته تحصیلی:

 اصول خدمات بهداشتیپیشنیاز:                                        2 تعداد واحد:

 

  گروه آموزشی:                                

 

 دکتر زهره خلجی نیا مدرس/ مدرسین:                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

ارتقاء دانش و نگرش الزم در زمینه بهداشت قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان، 

خصوص انواع بهداشت مادر و کودک و گروه های آسیب پذیرو کسب دانش و نگرش در 

 روشهای تنظیم خانواده و نیز اهمیت جمعیت و جمعیت شناسی

 روش تدریس:

 TBL، سخنرانی ، پرسش و پاسخ کالسی، بحث گروهی

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره01         ارزیابی مداوم دانشجو در بحث های کالس

 نمره 01                             کوییز شفاهی و کتبی کالسی -

 نمره 01امتحان  پایان ترم                                               -

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

                                                        حضور منظم و به موقع درکالس-

                                                       توجه و دقت به مباحث ارائه شده -

                  شرکت فعال درپرسش و پاسخ کالسی و جلسات گروهی -

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

ومسائل مربوط به آن دید دانشجورا در این زمینه گسترش می دهد و  آشنایی باجمعیت شناسی

  نیاز به برنامه ریزی در زمینه بهداشت خانواده و جامعه را پدید می آورد.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 کم اهمیت دانستن درس ، عدم مطالعه درس در طول ترم

 درس عبارتند از: نکات کلیدی در یادگیری بهتر این

حضور فعال در کالس درس،  مرور مطالب تدریس شده در طول هفته، توجه و دقت به مباحث 

 ارائه شده، شرکت فعال درپرسش و پاسخ کالسی و جلسات گروهی

  منابع اصلی درس:

 درسنامه پزشکی پیشگیری اجتماعی پارک، جان، ادرات، آخرین چاپ

 کتاب جامع بهداشت عمومی دکتر حاتمی و همکاران 

 دستورالعمل های کشوری

 


