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ی سالمت، بیماری و نابرابرهای توصیف تعیین کننده

ها شامل فرد، خانواده، اجتماع و فرهنگی و نژادی و 

 قومیتی و محیطی

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

 کالسی

 نمره 5/1 دو سوال  آزمون ورودی

پیدمیولوژِک، کسب مهارت در طراحی مطالعات ا جلسه دوم

تعیین و تحلیل و ارزشیابی سیاست های فعلی مرتبط 

 با سالمت مادر و کودک

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121
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 نمره 5/1 دو سوال ارزشیابی تکوینی

و کودک به نحوه سنتز و ترجمه دانش سالمت مادر  جلسه سوم

 اطالعات قابل فهم برای افزایش سواد سالمت
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پرسش و پاسخ 
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 نمره 5/1 دو سوال ارزشیابی تکوینی

راهکارهای حمایت یابی در اجرای سیاست رائه ا جلسه چهارم

 حلیل ذینفعان کلیدیسالمت مادر و کودک، ت

-سخنرانی  شناختی، 

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121
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 نمره 1 یک سوال ارزشیابی تکوینی

ک، ترویج رفتارهای سالم در مادر تغذیه مادر و کود جلسه پنجم

نوزاد و خانواده، فرزندپروری و نقش دولت و خانواده و 

 مردم در مراقبعت اولیه کودک

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

 کالسی

 نمره 5/1 دو سوال ارزشیابی تکوینی
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اتی در زمینه الگوهای برنامه ریزی و ارزشیابی مطالع جلسه ششم

سیاست های سالمت مادران، سیر تحولی آن، سیر 

تحولی آن، قوانین و مقررات حمایتی، ادغام سیاست 

 سالمت مادری در برنامه های توسعه ملی

 

-سخنرانی  شناختی، 

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

در بحث مشارکت  دقیقه 121

 کالسی

 نمره 1 یک سوال ارزشیابی تکوینی

نظام های مراقبت سالمت مادران، الگوهای مراقبت  جلسه هفتم

مادری و سازمان دهی خدمات سالمت مادران، 

سیستم ارجاع، استانداردها، دستورالعمل های بالین و 

 غیربالین سالمت مادر

شناختی، 
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ویدئو پروژکتور، 
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مشارکت در بحث  دقیقه 121
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 نمره 1 یک سوال ارزشیابی تکوینی

بررسی وضعیت موجود و مطالعه تطبیقی سیاست  جلسه هشتم

سالمت مادری در دیگر کشورها، بهبود کیفیت 

خدمات سالمت مادران، جایگاه ماماها و ساز و کارهای 

 بت مستمرکار تیمی در ارائه مراق

 

شناختی، 

-روانی

 حرکتی 

-سخنرانی 

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 
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 ( نمره است. %11( و حضور منظم و فعال در کالس )%01بر اساس تکلیف کالسی ) %51از نمره دانشجو را تشکیل می دهد مابقی  %51الزم به توضیح است که نمره پایان ترم 
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