باسمه تعالی
دانشگبه آزاد اسالهی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس گروه بهداشت -بهداشت خبنواده ( )Course Plan

نبم درس :جوعيت و تنظين خبنواده

کد درس7182

هقطع :کبردانی

تعداد واحد 7 :واحد تئوری
زهبى ارائه درس:

پيش نيبز :ندارد
هدرس :الله رستبك

هدف کلی:
آضٌبيي داًطجَيبى ثب هفبّين هشتجظ ثب جوعيت  ،ثْذاضت ثبسٍسي  ،سٍش ّبي تٌظين خبًَادُ ٍ هطبٍسُ دس ايي صهيٌِ
اهداف ویژه عينی:
دس پبيبى ايي دسس داًطجَ ثبيذ قبدس ثبضذ:
 ّشم جوعيت ٍ سبختبس جوعيتي سا تعشيف مٌذ. تغييشات جوعيتي اص گزضتِ تبمٌَى سا دس ايشاى ٍ جْبى تَضيح دّذ. هفبّين جوعيت ٍ تَسعِ پبيذاس سا ضشح دّذ. تئَسي ّبي اًتقبل جوعيت سا ثيبى ًوبيذ. سيبست ّبي جوعيتي ايشاى سا تَضيح دّذ. آًبتَهي ٍ فيضيَلَطي دستگبُ تٌبسلي سا تطشيح ًوبيذ. سًٍذ لقبح ٍ الًِ گضيٌي سا تَضيح دّذ. هفبّين پبيِ تٌظين خبًَادُ ّوچَى دسصذ ضنست  ،سطح پَضص ٍ حفبظت سبليبًِ سٍش پيطگيشي اص ثبسداسي سا تعشيف مٌذ. گشٍُ ّبي ملي سٍش ّبي پيطگيشي سا ًبم ثجشد. تٌظين خبًَادُ سا تعشيف مشدُ ٍ ضبخص ّبي اسصيبثي خذهبت آى سا ثيبى ًوبيذ. سيبست ّبي مطَسي اسائِ خذهبت تٌظين خبًَادُ دس ايشا ى سا ضشح دّذ. هنبًيسن عول  ،اًذينبسيَى ّب ً ،حَُ هصشف  ،هٌع هصشف  ،هضايب  ،هعبيت ٍ اثشثخطي سٍضْبي َّسهًَي پيطگيشي اصثبسداسي(خَسامي تشميجي ٍ پشٍطستشًٍي  ،تضسيقي ٍ ايوپلٌت) سا تَضيح دّذ.
 سٍش ّبي هنبًيني ٍ سذمٌٌذُ پيطگيشي اص حبهلگي سا ثِ ّوشاُ ًحَُ استفبدُ  ،هضايب  ،هعبيت  ،هٌع هصشف ٍ دسصذ ضنست آًْب ضشحدّذ.
 سٍش ّبي جشاحي تٌظين خبًَادُ سا ًبم ثشدُ ً ،حَُ اًجبم  ،اًذينبسيَى ّب  ،هٌع هصشف  ،هضايب ٍ هعبيت  ،هنبًيسن عول ٍ ثشگطتپزيشي آًْب سا ثيبى ًوبيذ.
-

سٍش ّبي فيضيَلَطيل پيطگيشي اص ثبسداسي سا ثب رمش هضايب  ،هعبيت ٍ اثشثخطي آًْب ضشح دّذ.

تکبليف و وظبیف دانشجویبى:
حضَس فعبل ٍ هطبسمت دس مالس
ضشمت دس ثحث ٍ پشسص ٍ پبسخ
روش تدریس:
سخٌشاًي ّوشاُ ثب ثحث گشٍّي ٍ پشسص ٍ پبسخ
الگوی تدریس :
پيص سبصهبى د ٌّذُ – تفنش استقشايي  -توشيي
وسبیل آهوزشی:
مبهپيَتش ،ديتب پشٍطمتَسٍ ،ايت ثشد
نحوه ارزشيببی:
حضَس ٍ غيبة هٌظن  -اهتحبى پبيبى تشم (تشاموي) ،پشٍطُ تحقيقبتي اسائِ ضذُ تَسظ داًطجَيبى ٍ فعبليت ّبي مالسي.
ًحَُ هحبسجِ اسصضيبثي:
سٍش اسصضيبثي

ًوشُ

حضَس ٍ غيبة

1

فعبليت ّبي مالسي

1

آصهَى تشاموي

18

تبسيخ

سبعت

هحل ثشگضاسي آصهَى

هقشسات:
-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  2جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش اس سقف تعيين شده منجز به حذف درس و غيبت غيز موجه منجز به كسب نمزه
 Fخواهد شد.

هنببع:
 .1ثبسداسي ٍ صايوبى ٍيليبهض ،مبًيٌگْبم ٍ ّونبساى ،تشجوِ دمتش ثْشام قبضي جْبًي ٍ ّونبساى  ،اًتطبسات گلجبى،آخشيي چبح.
 .2ثيوبسيْبي صًبى ثشك ٍ ًَاك.جبًبتبى ثشك  .تشجوِ ثْشام قبضي جْبًي ٍ سٍضٌل قطجي .اًتطبسات گلجبى ،آخشيي چبح.
 .3آًذٍمشيٌَلَطي ثبليٌي صًبى ٍ ًبثبسٍسي  .لئَى اسپيشاف ٍ هبسك فشيتض .تشجوِ ثْشام قبضي جْبًي ٍ سٍضٌل قطجي  .اًتطبسات گلجبى ،
آخشيي چبح.
 .4ساٌّوبي اسائِ خذهبت تٌظين خبًَادُ ٍ ،صاست ثْذاضت  ،هعبًٍت سالهت  ،دفتش سالهت خبًَادُ ٍ جوعيت.
 .5دسسٌبهِ پضضني پيطگيشي ٍ اجتوبعي  .جبى اي پبسك  ،تشجوِ حسيي ضجبعي تْشاًي  .اًتطبسات سوبط  ،آخشيي چبح.

