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 معرفی درس:

 

دانشجويان را از اهمیت و نقش بهداشت باروری در سالمت مادر، جنین، کودک و خانواده آگاه نموده  درس ايندر 

 و با اجزاء بهدشت باروری و ارتباط آن با حفظ و ارتقاء سالمتی کودکان، مادران و خانواده آشنا خواهد ساخت.

 

 

 

 

 

 ومیبهداشت عمکارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:       بهداشت عمومی گروه آموزشی:            بهداشت دانشکده : 

 واحد 2 :  تعداد واحد باروریبهداشت   :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 8 - 10     دوشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   آناتومی و فیزيولوژی  پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

                                            راضیه رحمتی  مسئول برنامه :  

 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                  07152518345: دانشکده شماره تماس

                راضیه رحمتی                                              مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                            07152518345شماره تماس دانشکده:    

 راضیه رحمتیتهیه و تنظیم : 

 03/12/1399 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :عناوين 

 

 کلیات بهداشت باروری -

 نقش و مشارکت مردان در بهداشت باروری -

 کلیاتی در مورد بلوغ طبیعی )بلوغ جسمی، روانی، اجتماعی و مشکالت و اختالالت زمان بلوغ( -

 بر مسائل دوران بلوغکلیاتی در مورد تاثیر عوامل مختلف )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی(  -

 قاعدگی در دختران و بهداشت جسمی و روانی و اجتماعی آن -

 اهمیت تغذيه در دوران بلوغ و نوجوانی -

 حاملگی های ناخواسته، سقط های عمدی، تاثیر آن بر مورتالیتی و موربیديتی زنان و راه های پیشگیری از آن -

 بر سالمتی مادر، جنین، کودک و خانواده حاملگی های ناخواسته در نوجوانان و تاثیر آن -

 عوامل زمینه ساز . راه های پیشگیری از آن، AIDS ،STDsعفونت های دستگاه تناسلی،  -

 بهداشت ازدواج -

 لزوم فاصله گذاری و اثر آن در سالمتی مادر و کودک -

ايجاد کننده و راه های خشونت های جسمی، روانی، جنسی و اجتماعی زنان، میزان بروز و شیوع، عوامل  -

 پیشگیری از آن

 ناباروری )علل و عوامل ايجاد کننده و راه های پیشگیری و درمان( -

 کلیاتی در مورد سرطان های زنان )میزان ها، عوامل موثر و پیشگیری ها( -

 يائسگی، عوارض و راه های پیشگیری از عوارض -
 
 

 هدف کلی: 

 

 باروری در سالمت زنانبا اهمیت بهداشت  دانشجویان آشنایی

 
 

 

 کلیات بهداشت باروری:  1هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .بهداشت باروری را تعريف کند 
 .اهمیت بهداشت باروری را بیان نمايد 
 .حقوق زنان و مردان در بهداشت باروری و فوايد برنامه بهداشت باروری را ذکر نمايد 
  های بهداشت باروری را نام برده و چالش های هر يک را بیان نمايد.مراقبت 
 .اجزای بهداشت باروری را نام برده و ارتباط آن را با حفظ و ارتقاء سالمتی کودکان، مادران و خانواده را بیان نمايد 

 

 



 
 

 بهداشت بارورینقش و مشارکت مردان در :  2هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 .بهداشت باروری در مردان را تعريف کند 
 .اهمیت بهداشت باروری در مردان را بیان نمايد 
 .حقوق مردان در بهداشت باروری را ذکر نمايد 
 .اهمیت مشارکت مردان در بهداشت باروری را شرح دهد 

 
 کلیاتی در مورد بلوغ طبیعی:  3هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو در 

 .بلوغ جسمی، روانی و اجتماعی را تعريف کند 

 .تغییرات جسمانی بلوغ در جنس مونث را شرح داده و مراحل آن را نام ببرد 

 .تغییرات جسمانی بلوغ در جنس مذکر را شرح داده و مراحل آن را نام ببرد 

  از آن توضیح دهد.عوامل موثر بر بلوغ روانی را نام برده و در مورد هر کدام 

 .تغییرات روحی روانی دوران بلوغ را بیان نمايد 

  اختالالت دوران بلوغ را نام برده و اقدامات خود را بیان نمايد.مشکالت و 

 

 

 کلیاتی در مورد تاثیر عوامل مختلف بر مسائل دوران بلوغ:  4هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  موثر بر زمان شروع بلوغ را ذکر نمايد.عوامل 

 .عوامل موثر بر مسائل دوران بلوغ را ذکر نمايد 

 .تاثیر فرهنگ بر مسائل دوران بلوغ را بیان نمايد 

 .تاثیر اجتماع بر مسائل دوران بلوغ را بیان نمايد 

 .تاثیر اقتصاد بر مسائل دوران بلوغ را بیان نمايد 

 غ را بیان نمايد.تاثیر بهداشت بر مسائل دوران بلو 

  

 
 

 



 

 قاعدگی در دختران و بهداشت جسمی و روانی و اجتماعی آن:  5هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .قاعدگی را تعريف و عوامل مؤثر در ايجاد آن را نام ببرد 

  شرح دهد.مراحل قبل قاعدگی، قاعدگی، تکثیری و ترشحی در سیکل ماهانه را 

 .سندرم پیش از قاعدگی را تعريف نموده و اختالالت قاعدگی را توضیح دهد 

 .بهداشت جسمی دوران قاعدگی را بیان نموده و اقدامات آموزشی خود در اين زمینه را شرح دهد 

 .بهداشت روانی دوران قاعدگی را بیان نموده و اقدامات آموزشی خود در اين زمینه را شرح دهد 

  اجتماعی دوران قاعدگی را بیان نموده و اقدامات آموزشی خود در اين زمینه را شرح دهد.بهداشت 

 

 

 اهمیت تغذیه در دوران بلوغ و نوجوانی : 6هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .گروه های غذايی را نام ببرد 

 .اهمیت تغذيه در دوران بلوغ و نوجوانی را شرح دهد 

 .میزان مصرف هر کدام از گروه های تغذيه ای را در دوراغ بلوغ و نوجوانی ذکر نموده و اهمیت آن را بیان نمايد 

 .اهمیت مصرف ريزمغذی ها و امالح را در دوران بلوغ و نوجوانی شرح دهد 

 

 

 حاملگی های ناخواسته و سقط های عمدی : 7هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند: دانشجو  در پایان دوره

 .حاملگی ناخواسته را تعريف کند 

 .اپیدمیولوژی بارداری ناخواسته را ذکر نمايد 

 .علل بارداری ناخواسته را نام ببرد 

  .تاثیر بارداری ناخواسته بر مورتالیتی و موربیديتی زنان را بیان نمايد 

 د.اقدامات مهم در جهت کاهش بارداری ناخواسته و پیشگیری از آن را شرح ده 

 .گروه های هدف آموزش جهت کاهش بارداری ناخواسته را نام ببرد 

 .توصیه ها و راهکارهای کنارآمدن با بارداری ناخواسته را بیان نموده و اجرا نمايد 

 

 

 

 



 

 

 در نوجوان و تاثیر آن بر سالمت مادر، جنین، کودک و خانواده حاملگی های ناخواسته:  8هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو

 .حاملگی ناخواسته در نوجوان را تعريف کند 

 .اپیدمیولوژی بارداری ناخواسته در نوجوانان را ذکر نمايد 

 .پیامدهای ناخوشايند بارداری ناخواسته در نوجوان و تاثیر آن بر سالمت مادر را توضیح دهد 

 تاثیر آن بر سالمت جنین را توضیح دهد. پیامدهای ناخوشايند بارداری ناخواسته در نوجوان و 

 .پیامدهای ناخوشايند بارداری ناخواسته در نوجوان و تاثیر آن بر سالمت کودک را توضیح دهد 

 .پیامدهای ناخوشايند بارداری ناخواسته در نوجوان و تاثیر آن بر سالمت خانواده را توضیح دهد 

 

 

 عفونت های دستگاه تناسلی و  : 9هدف کلیSTDs ها  

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .عفونت های دستگاه تناسلی و مقاربتی را تعريف کند 

 .اهمیت کنترل بیماری های مقاربتی را بیان نمايد 

 .راه های انتقال بیماری های مقاربتی را نام ببرد 

  مقاربتی را شرح دهد.عوارض فردی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی انتقال بیماری های 

  عفونت های دستگاه تناسلی و راه های پیشگیری، آموزش و مشاوره درSTDs ارائه نمايد. ها 

 

 10هدف کلی : AIDS  

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .ايدز را تعريف نمايد 

 .عامل ايجاد کننده ايدز را نام ببرد 

  و ايران را بیان نمايد.تاريخچه بیماری ايدز در جهان 

  سیر طبیعی عفونتHIV/AIDS  .را شرح دهد 

  عفونت راه های انتقالHIV/AIDS  .را نام ببرد 

  عفونت راه های پیشگیری ازHIV/AIDS  .را بیان نمايد 

 

 

 

 



 بهداشت ازدواج : 11هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 و اهمیت آن را بیان نمايد. ازدواج را تعريف کرده 

 .شرايط الزم برای ازدواج را ذکر نمايد 

 .هدف از اجرای مشاوره پیش از ازدواج را شرح دهد 

 .مراحل ارتباط را نام برده و ويژگی های مهم هر کدام از آن ها را بیان نمايد 

 .آموزش های قبل از ازدواج را ارائه نمايد 

 

 

 لزوم فاصله گذاری و اثر آن در سالمتی مادر و کودک : 12هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .تنظیم خانواده را تعريف کند 

 .انواع روش های تنظیم خانواده را نام ببرد 

 .اهداف تنظیم خانواده را ذکر نمايد 

 رح دهد.زمان مناسب برای آموزش فرزنددار شدن و فاصله گذاری را ش 

 .لزوم فاصله گذاری فرزندان و اثر آن بر سالمتی مادر و کودک را بیان نمايد 

 

 

 خشونت های زنان : 13هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .خشونت را تعريف کند 

 .انواع خشونت ها را نام ببرد 

 شیوع آن را ذکر نموده و عوامل ايجاد کننده و راه های پیشگیری  خشونت های جسمی زنان را تعريف نموده و میزان بروز و

 از آن را بیان نمايد.

  خشونت های روانی زنان را تعريف نموده و میزان بروز و شیوع آن را ذکر نموده و عوامل ايجاد کننده و راه های پیشگیری

 از آن را بیان نمايد.

 روز و شیوع آن را ذکر نموده و عوامل ايجاد کننده و راه های پیشگیری خشونت های جنسی زنان را تعريف نموده و میزان ب

 از آن را بیان نمايد.

  خشونت های اجتماعی زنان را تعريف نموده و میزان بروز و شیوع آن را ذکر نموده و عوامل ايجاد کننده و راه های

 پیشگیری از آن را بیان نمايد.

 را شرح دهد. اهمیت خشونت در دوران بارداری و زايمان 

 



 

 ناباروری : 14هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .ناباروری را تعريف کند 

 .انواع ناباروری را نام ببرد 

 .علل و عوامل ايجاد کننده ناباروری را ذکر نمايد 

  بیان نمايد.عوامل موثر در ناباروری را نام برده و مشاوره خود را در هر يک از عوامل 

 .راه های پیشگیری از  ناباروری را آموزش دهد 

 .راه های درمان ناباروری را نام برده و هر کدام را شرح دهد 

 

 

 

 سرطان های زنان : 15هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .سرطان را تعريف کند 

 .سرطان های شايع در زنان را نام ببرد 

 .اپیدمیولوژی سرطان های شايع زنان در جهان و ايران را ذکر نمايد 

 .عوامل موثر در بروز سرطان های شايع زنان در جهان و ايران را بیان نمايد 

 در زنان را شرح دهد. اصول خودمراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان 

  دهانه رحم در زنان را شرح دهد.اصول خودمراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان 

 .راه های پیشگیری، عاليم هشدار دهنده و درمان سرطان های شايع زنان را بیان نمايد 

 
 

 

 یائسگی : 16هدف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .يائسگی را تعريف کند 

 .عوامل موثر بر شروع دوران يائسگی را نام ببرد 

 .تغییرات پیش از يائسگی را شرح دهد 

 .عوارض دوران يائسگی را نام برده و راه های پیشگیری و کاهش عوارض يائسگی را بیان نمايد 

 

 



 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                            تركیبی                            

 

 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و استفاده از نرم افزارهايی شامل و کامپیوتر ويدوئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور Articulate Story 

line سامانه نويد و 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

  ، آخرین انتشار3و  2و  1کتاب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد 

 

 

 

 

 

 

 مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مشخصات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 PubMed بسته به هر جلسه مقاالت جديد منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
Google scholar 

SID 

  
 

 



  در صورتی که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فیلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجويان معرفی کنید منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 را ضمیمه نمايید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر داريد محتوای ديگری )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای اين موارد به دانشجويان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
   3و 2و  1جلد  2014کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 

  2012کتاب بیماری های زنان نواک و برنر 

 شتبوکلت چارت مادران و نوزادان، انتشارات وزارت بهدا 

  آخرین آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص بهداشت بلوغ، تنظیم خانواده، مشاوره

 قبل از ازدواج، سرطان ها و بیماری های زنان، ایدز

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فايل مجازی شده 

با استفاده از نرم 

افزار استوری الين 

بصورت زيپ شده 

 در سامانه نويد

 آماده بارگذاری باروری بهداشتکلیه مباحث درس  راضیه رحمتی

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی     ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا برای درس خود1

  ها را ذکر کنید.خودآزموندر صورت وجود تعداد و نوع 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

1 

 

 

 از زمان شروع آزمون ترکیبی میان ترم

 

 بعد از اتمام آزمون

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دادن

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

    در طول ترم دو تکلیف داده می شود 



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   ايد؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ..................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما یاديکمک ز انيدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :ديینما لیرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 



 مقررات 

 :10نمره   حداقل نمره قبولی                                                                                                                  

  :( و در صورت آفالين 17/4 آموزشیدر صورت آنالين بودن کالس )طبق مقررات تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس

      می باشد. بودن مشاهده مبحث طبق بازه زمانی در نظر گرفته شده

 
 باروریبهداشت  درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

 جلسه اول

16/01/1400 
10 - 8 

 

 

 

 راضیه رحمتی کلیات بهداشت باروری

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه دوم

23/01/1400 

 

 

10 - 8 

 
 

 

 

نقش و مشارکت 

مردان در بهداشت 

 باروری
 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه سوم

30/01/1400 

 

 
10 - 8  
 

 

 

 

کلیاتی در مورد بلوغ 

 طبیعی

 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه چهارم

06/02/1400 

 

 

10 - 8  

 
 

کلیاتی در مورد تاثیر 

بر عوامل مختلف 

 مسائل دوران بلوغ
 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه پنجم

13/02/1400 

 

 

10 - 8  

 

 

دختران و قاعدگی در 

بهداشت جسمی و 

 روانی و اجتماعی آن
 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(



 جلسه ششم

20/02/1400 

 

 

10 - 8  
 

 
 

اهمیت تغذيه در 

 راضیه رحمتی  دوران بلوغ و نوجوانی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 شده( بینی

 جلسه هفتم

27/02/1400 

 

 
10 - 8  

 
 

 حاملگی های ناخواسته 

 راضیه رحمتی و سقط های عمدی

 

 

 

 آنالين

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه هشتم

03/03/1400 

 

 

10 - 8  

 

حاملگی های ناخواسته 

در نوجوان و تاثیر آن 

 بر سالمت مادر،
جنین، کودک و 

 خانواده

 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  پروژکتورئو ويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه نهم

10/03/1400 

 
 

10 - 8  
 

 
 

 

عفونت های دستگاه 

 ها STDsتناسلی و 
 راضیه رحمتی

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه دهم

17/03/1400 

 

 
10 - 8  
 

 

 

 
AIDS راضیه رحمتی 

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه يازدهم

24/03/1400 

 
 

 

10 - 8  

 

 

 

 راضیه رحمتی بهداشت ازدواج

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه دوازدهم

31/03/1400 

 

 

10 - 8  

 

 

لزوم فاصله گذاری و 

اثر آن در سالمتی 

 مادر و کودک

 راضیه رحمتی

 

 

 

 آنالين

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(



 جلسه سیزدهم

07/04/1400 

 
 

 

10 - 8  

 

 

 

 راضیه رحمتی خشونت های زنان

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

جالالالاللسالالالالالاله 

 چهاردهم

14/04/1400 

 

 
10 - 8  

 

 

 

 راضیه رحمتی ناباروری

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه پانزدهم

21/04/1400 

 

 
10 - 8  

 

 

 

 راضیه رحمتی سرطان های زنان

 

 

فايل مجازی 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  پروژکتورئو ويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 جلسه شانزدهم

28/04/1400 

 

 
10 - 8  

 

 

 

 راضیه رحمتی يائسگی

 

 

مجازی فايل 

اری شده بارگذ

 در سامانه نويد

 ،اسالالالاليد پروژکتور

و  ئو پروژکتورويالالد

ستفاده  کامپیوتر و ا

يی  فزارهالالا نرم ا از 

 شامل
Articulate Story 

line سامانه نويد و 

بی  ت ک مون  مره آز ن

 (،میان ترم ترم/)پايان 

فعالالال در  شالالالرکالالت 

کالس، حضور و غیاب، 

ير  یف و سالالالالا ل تکالالا

هالالای پیش فعالالالیالالت

 بینی شده(

 

 


