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شماره 

جلسه 
 

 اهداف میانی )رئوس مطالب( 
طبقه هر 

 حیطه

روش یاددهی 

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه 

 )دقیقه(
 ابینحوه ارزشی تکالیف دانشجو

 بودجه بندی

 نمره تعداد سوال

 

 جلسه اول

 

مروری بر تعریف بهداشت مادر و کودک، 

اصول و هدف دامنه بهداشت مادر و کودک، 

تأثیر اقتصادی و جلوه های اجتماعی 

بهداشت مادر و کودک در ابعاد آن با عوامل 

 رفاه اجتماعی

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

پروژکتور، ویدئو 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال 1 آزمون ورودی

چگونگی و فلسفه خدمات جامع بهداشت  جلسه دوم

مادر و کودک، طرق ارائه خدمات بهداشت 

نقش آینده مادر و کودک در جهان و ایران، 

بهداشت مادر و کودک، برنامه ریزی در 

ت بهداشت جهت بهتر ارائه نمودن خدما

  مادر و کودک در ایران

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال 1 ارزشیابی تکوینی

جلسه 

 سوم

مروری بر جمعیت و حرکات آن، ساختمان 

سنی جمعیت و عوامل موثر بر ساختمان و 

گی، اقتصادی، حرکات جمعیت فرهن

اجتماعی، مسائل جمعیتی ایران از دیدگاه 

بهداشت مادر و کودک، بررسی مقایسه ای 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 1 لسوا 1 ارزشیابی تکوینی



 

شماره 

جلسه 
 

 اهداف میانی )رئوس مطالب( 
طبقه هر 

 حیطه

روش یاددهی 

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه 

 )دقیقه(
 ابینحوه ارزشی تکالیف دانشجو

 بودجه بندی

 نمره تعداد سوال

تغییرات جمعیت در جوامع رروستائی و 

  شهری و روند آن

جلسه 

 چهارم

شاخصهای بهداشتی مربوط به بهداشت 

خانواده با تأکید به میزان مرگ و میر 

نوزادان، کودکان، مادران و طرق پیشگیری از 

  مرگ و میر آنان

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال  2 ینیارزشیابی تکو

جلسه 

 پنجم

شناخت خانواده و احتیاجات آن، مشاوره 

پزشکی پیش از ازدواج با توجه به جنبه های 

  عملی آن

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال 1 ارزشیابی تکوینی

جلسه 

 ششم

تی تازه در باره بهداشت و مراقبتهای نکا

دوران بارداری با توجه به مادران نیازمند به 

  مراقبتهای ویژه

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال  2 ارزشیابی تکوینی

جلسه 

 هفتم

شت و مراقبتهای حین نکاتی تازه درباره بهدا

زایمان و پس از زایمان با توجه به مادران 

  نیازمند به مراقبتهای ویژه

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال  2 ارزشیابی تکوینی

جلسه 

 هشتم

مروری بر واکسیناسیون، نقش واکسنها و 

  مصون سازی در پزشکی اجتماعی

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 1 سوال 1 ارزشیابی تکوینی

تغذیه کودکان به عنوان یک مسأله در ایران،  جلسه نهم

  عفونت، سوء تغذیه رابطه تغذیه و

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال  2 ارزشیابی تکوینی

جلسه 

 دهم

برنامه ریزی بر اساس فرایند آموزش 

بهداشت، مدیریت و گردانندگی و اجرای 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 2 سوال 1 ارزشیابی تکوینی



 

شماره 

جلسه 
 

 اهداف میانی )رئوس مطالب( 
طبقه هر 

 حیطه

روش یاددهی 

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه 

 )دقیقه(
 ابینحوه ارزشی تکالیف دانشجو

 بودجه بندی

 نمره تعداد سوال

دی یا برنامه های بهداشتی بصورت انفرا

گروهی به منظور آموزش به مادر و افراد 

خانواده و ارزشیابی کمی و کیفی خدمات 

  انجام یافته در مراکز بهداشت مادر و کودک

پاسخ و بحث 

 گروهی

جلسه 

 زدهمیا

مروری بر بهداشت تنظیم خانواده، رابطه 

تنظیم خانواده در سالمت مادر و کودک، 

نقش ماما، خانواده، مراکز بهداشتی در اجرای 

  برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 1 سوال 1 شیابی تکوینیارز

جلسه 

 دوازدهم

روش های تازه پیشگیری از حاملگی جراحی 

  و غیرجراحی

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 121

 بحث کالسی

 نمره 1 سوال 1 ارزشیابی تکوینی

 ( 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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