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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عنوان درس:

 بهداشت باروری

 

 کارشناسی پیوسته مقطع تحصیلی:                   بهداشت عمومی   رشته تحصیلی:

 آناتومی و فیزیولوژیپیشنیاز:                                    2  تعداد واحد:

 

 مامایی  گروه آموزشی:

 خانم رئیسی مدرس/ مدرسین:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 آگاهی از اهمیت بهداشت باروی در سالمت مادر، جنین، نوزاد، کودک و خانواده -1 

 آگاهی از اجزاء بهداشت باروری و ارتباط آن با ارتقاء سالمت-2

 تدریس:روش 

پرسش و پاسخ و مشارکت دانشجو در کالس به صورت ارائه سخنرانی، استفاده از  –به صورت سخنرانی 

 پاورپوینت، وایت بورد.

 :این درس روش ارزشیابی

شرکت در   -جواب دادن به پرسش های مطرح شده در طول ترم  –شرکت و حضور فعال در کالس 

 امتحان میان ترم و پایان ترم

 

 :در این درس تکالیف دانشجووظایف و 

 شرکت فعال در کالس 

 شرکت در پرسش های مطرح شده در کالس 

  توجه و دقت به مباحث ارائه شده -

 شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم -

 

ریزی یک جامعه سالم استوار است. بر این بر پی این درس اهمیت این درس در یک پاراگراف:

و نقش بهداشت باروری در سالمت مادر، جنین، کودک و خانواده آگاه نموده اهمیت دانشجویان را از اساس 

و با اجزاء بهداشت باروری و ارتباط آن با حفظ و ارتقاء سالمتی کودکان، مادران و خانواده آشنا خواهد 

 شاخت. 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

  و تکراری دانستن مطالب آن در دروس دیگر این درس توسط دانشجویان همیت دانستنکم ا-1

 عدم مطالعه درس در طول ترم - 2

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 .مطالعه هر جلسه پس از تدریس -خالصه نویسی  -پیش خوانی درس  – 1

 مطالعه مدام و مستمر در طول ترم  – 2

 یادگیری عمقی مطالب – 3 

 پرسش و پاسخ کالسی شرکت درو  حضور فعال در کالس درس -4

  منابع اصلی درس:

پروانه رضا سلطانی بهداشت مادر و کودک: دکتر سوسن پارسای، -1  

1131:گروه نویسندگان اساتید دانشگاه1،2،1کتاب بهداشت جامع عمومی جلد -2  

  دستورالعملهای وزارتخانه در مورد بهداشت باروری  -1

 

 


