
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 18/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  مادران و کودکان بهداشتنام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 09/11/1400 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کلیات بهداشت مادر و کودک:  جلسهعنوان 

 کلیات بهداشت مادر و کودک آشنايی با:   جلسهی هدف کل

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .بهداشت مادر و کودک را تعریف کند 
 .اهمیت بهداشت مادر و کودک را بیان نماید 
 .دامنه فعالیت بهداشت مادر و کودک را نام ببرد 
 کر نماید.را ذ اهداف و گروه هدف بهداشت مادر و کودک  
 را شرح دهد. تاریخچه خدمات بهداشت مادر و کودک در ایران و جهان 

 را نام ببرد. سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشت مادر و کودک 

  را بطور کامل توضیح دهد. ارزشیابی خدمات بهداشت مادر و کودکچگونگی 

 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 - عنوان و نوع آزمون : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 ، آخرین انتشار3و  2و  1اب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد کت منبع درس :

 دقیقه 0   :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 دقیقه 0مدت زمان :  

 دقیقه 25مدت زمان:   

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوم 
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 25/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401تحصیلی  :  سال 

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 09/11/1400 يخ تدوين / بازنگری:تار
 

 مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری:  جلسهعنوان 

 آشنايی با مراقبت ها و خدمات قبل از بارداری:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند: :  اختصاصیاهداف 

 .مشاوره پیش از بارداری را تعریف کند 
 بارداری در زنان را بیان نماید. اهمیت و اهداف مشاوره پیش از 
 .نکات مهم در مراقبت ها و خدمات پیش از بارداری را ذکر نماید 
 .فرم مشاوره پیش از بارداری را به درستی تکمیل نماید 
 به درستی انجام دهد.طبق فرم مربوطه را  مراقبت ها و خدمات پیش از بارداری 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 0 مدت زمان:  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 دقیقه 0مدت زمان :  

 دقیقه 25مدت زمان:   

  دقیقه 3 - 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 02/12/1400 يخ ارائه درس :تار 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت ها و خدمات دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 آشنايی با مراقبت ها و خدمات دوران بارداری:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .مراقبت پره ناتال را تعریف کند 

 .اهمیت و مزایای مراقبت های پره ناتال را شرح دهد 

 ارداری را نام برده و هر کدام را شرح دهد.روش های تشخیص ب 

 .نشانه ها و عالیم بارداری را ذکر نماید 

 .نکات مهم در تکمیل پرونده پره ناتال بیان نموده و به درستی تکمیل نماید 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

 ، آخرین انتشار3و  2و  1گاه، جلد کتاب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانش منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

 دقیقه 5 - 7مدت زمان :   ی جمع بندی و نتیجه گیر 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 09/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  کودکان بهداشت مادران ونام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت ها و خدمات دوران بارداری:  جلسهعنوان 

 آشنايی با مراقبت ها و خدمات دوران بارداری:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .تاریخ تقریبی زایمان و سن حاملگی را به درستی محاسبه نماید 

 زمان مراقبت های دوران بارداری و اقدامات الزم در هر دوره را به خوبی بیان نموده و بتواند انجام دهد. 

 .عالیم خطر دوران بارداری را بیان نماید 

  مشکالت رایج دوران بارداری را نام برده و بتواند در مورد کاهش عوارض هر کدام از آنها مشاوره الزم را انجام

 دهد.

 

 ترکیبی       /          مجازی/             حضوری  روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل و پروژکتورویدئ ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

 ، آخرین انتشار3و  2و  1اه، جلد کتاب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگ منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

 دقیقه 5 - 7مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 16/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  ودکانبهداشت مادران و کنام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های حین زايمان  و عوارض زايمانی:  جلسهعنوان 

 آشنايی با مراقبت های حین زايمان  و عوارض زايمانی:   جلسهکلی هدف 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .زایمان را تعریف کند 

 .انواع زایمان ها را نام ببرد 

 .فرایند زایمان را ذکر نماید 

 .مزایای و معایب زایمان طبیعی و سزارین را شرح دهد 

 حین زایمان را شرح دهد. مراقبت های مادر 

 .اقدامات اولیه در صورت بروز عوارض زایمانی را توضیح دهد 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس های:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 23/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26ويان  :تعداد دانشج

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های مادر پس از زايمان:  جلسهعنوان 

 آشنايی با مراقبت های مادر پس از زايمان:   جلسههدف کلی 

 

 يان دوره بايد بتواند:دانشجو  در پا:  اختصاصیاهداف 

 .دوره نفاس را تعریف کند 

 .اهمیت و اهداف مراقبت پس از زایمان را بیان نماید 
 .مراقبت های مادر پس از زایمان را شرح دهد 

 .مراقبت های نوزاد در اتاق زایمان را شرح دهد 

 .نکات مهم در مراقبت ها و خدمات پس از زایمان را ذکر نماید 
 یمان را به درستی تکمیل نماید.فرم مراقبت پس از زا 
 طبق فرم مربوطه به درستی انجام داده و آموزش های الزم را ارائه دهدرا  مراقبت ها و خدمات پس از زایمان. 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line تر و استفاده از نرم افزارهایی شاملو کامپیو ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

 آخرین انتشار، 3و  2و  1کتاب جامع بهداشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد  منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 15/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مرگ مادران، عوامل موثر و راه های پیشگیری:  جلسهعنوان 

 با میزان های مرگ مادران، عوامل موثر و راه های پیشگیریآشنايی  :  جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .مرگ و میر مادر را تعریف کند 

 .انواع مرگ و میر مادر را نام برده و آن را شرح دهد 

 .عوامل موثر بر مرگ و میر مادر را نام ببرد 

 را بیان نماید. راه های پیشگیری از مرگ مادران 

 

 ترکیبی       /          مجازی/               حضوریروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /       

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 رس بخش اول د 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی ه تحصیلی:مقطع / رشت                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 22/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90الس: مدت ک

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نوزاد طبیعی، ويژگی ها و شاخص ها:  جلسهعنوان 

 آشنايی با نوزاد طبیعی، ويژگی ها و شاخص ها:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .نوزاد طبیعی را تعریف کند 

 ی های نوزاد طبیعی را ذکر نماید.ویژگ 

 .میانگین وزن، قد و دور سر نوزاد طبیعی را نام ببرد 

  .شاخص های اندازه گیری نوزاد را بیان نماید 

 .اقدامات اولیه بعد از تولد نوزاد را شرح دهد 

 .عالیم حیاتی در نوزادان طبیعی را بیان نماید 

 .معاینه اولیه نوزاد را شرح نماید 

 نوزاد را نام برده و آن را توضیح دهد. انواع زردی 

 .غربالگری دوره نوزادی را نام برده و اهمیت آن را بیان نماید 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line لو کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شام ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            داشت به: هدانشکد

 29/01/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 ینظر نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نوزاد نارس:  جلسهعنوان 

 آشنايی با نوزاد نارس:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .نوزاد نارس را تعریف کند 

 .اپیدمیولوژی نوزاد نارس را بیان نماید 

 .عوامل موثر در تولد نوزاد نارس را ذکر نماید 

 .مشخصات نوزاد نارس را بیان نماید 

 .مراقبت از نوزاد نارس را شرح دهد 

 .مشکالت همراه با نارسی نوزاد را ذکر نماید 

 .تغذیه نوزاد نارس را شرح نماید 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریش :  روش آموز

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 الر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تا

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 جلسه دهم

 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 05/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 های پیشگیری و مراقبت ها(، عوامل موثر در تولد آنها، راهLBW,IUGRنوزادان آسیب پذير ):  جلسهعنوان 

سههدف کلی  سیب پذير ):   جل ساير نوزادان آ شنايی با  (، عوامل موثر در تولد آنها، راه های LBW,IUGRآ

 پیشگیری و مراقبت ها

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند::  ختصاصیااهداف 

 .نوزاد  پرخطر و آسیب پذیر را تعریف نماید 

 .عوامل موثر در تولد نوزاد آسیب پذیر را نام ببرد 

 .نوزاد کم وزن را تعریف و انواع آن را نام ببرد 

 .علل کم وزنی نوزاد را بیان نماید 

 .تاخیر رشد داخل رحمی را تعریف نماید 

 ثر بر تاخیر رشد داخل رحمی را نام ببرد.عوامل مو 

 .نوزاد دیررس را تعربف نموده و مشخصات آن را شرح دهد 

  نوزادLGA .را تعریف کرده و عوامل زمینه ساز آن را نام ببرد 

 .عوارض نوزادان با جثه بزرگ را ذکر نماید 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

 ، آخرین انتشار3و  2و  1داشت عمومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد کتاب جامع به منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35زمان:   مدت 

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 جلسه يازدهم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 12/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکانام درس )واحد(  :  ن

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 دان، کودکان و علل و عوامل موثر بر آنهامرگ نوزا:  جلسهعنوان 

 آشنايی با میزان های مرگ نوزادان، کودکان و علل و عوامل موثر بر آنها:   جلسههدف کلی 

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .مرگ پره ناتال، نوزادان و کودکان تعریف نماید 

 ان را ذکر نماید.هدف از کاهش مرگ و میر نوزادان و کودک 

 .شاخص های مهم حیاتی را بیان نماید 

 را شرح دهد. علل و عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان و کودکان 

 را بیان نماید. راهکارهای بهبود سالمت در کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان 

 

 ترکیبی       /          مجازی /              حضوری روش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور ت آموزشی : امکانا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

 ، آخرین انتشار3و  2و  1مومی، گروه نویسندگان اساتید دانشگاه، جلد کتاب جامع بهداشت ع منبع درس :

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35  مدت زمان: 

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 19/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکانام درس )واحد(  :  ن

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  شیرمادر، مکانیسم ترشح شیر، فوائد شیر مادر تغذيه با:  جلسهعنوان  
  آشنايی با تغذيه با شیرمادر، مکانیسم ترشح شیر، فوائد شیر مادر:   جلسههدف کلی  

 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 .دوره شیرخوارگی را تعریف نماید 

 .آناتومی پستان و فیزیولوژی ترشح شیر را شرح دهد 

 را ذکر نماید. موفقیت تغذیه با شیر مادریط شرا 

  را نام ببرد شیر مادرو ایمونولوژیک جنبه های تغذیه ای 

 .مزایای تغذیه با شیر مادر را شرح دهد 

 .عوامل موثر در کاهش شیر مادر را بیان نماید 

 .وضعیت صحیح شیردهی و پستان گرفتن را شرح دهد 

 .مشکالت شیردهی را ذکر نماید 

 

 ترکیبی       /         مجازی/               حضوریزش :  روش آمو

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت  

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 
 جلسه سیزدهم

 

 میکارشناسی بهداشت عمو مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 26/02/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 متیراضیه رح :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تغذيه مصنوعی و مسائل مربوط به آن، تغذيه تکمیلی:  جلسهعنوان 

 آشنايی با تغذيه مصنوعی و مسائل مربوط به آن، تغذيه تکمیلی:   جلسههدف کلی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 یف کند.تغذیه مصنوعی یا فرموال را تعر 

 .انواع شیرخشک را نام ببرد 

 .خطرات تغذیه با شیر مصنوعی را ذکر نماید 

 .خطرات استفاده از گول زنک را ذکر نماید 

 .تغذیه تکمیلی را تعریف نماید 

 .زمان مناسب برای شروع تغذیه تکمیلی را شرح دهد 

 را بیان نماید. اصول تغذیه در شروع غذای کمکی 

 

 ترکیبی       /          مجازی/               حضوریروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 -ان و نوع آزمون :  عنو

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35دت زمان :  م

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 جلسه چهاردهم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 02/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401ی  :  سال تحصیل

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 ين / بازنگری:تاريخ تدو
 

رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن )در دوران جنینی، شیرخواری، کودکی(، نمودار رشد و تفسیر :  جلسهعنوان 
 آن

آشنايی با رشد و تکامل و عوامل موثر بر آن )در دوران جنینی، شیرخواری، کودکی(، نمودار :   جلسههدف کلی 

 رشد و تفسیر آن

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو:  صیاختصااهداف 

 .رشد و تکامل را تعریف کند 

 .عوامل موثر بر رشد و تکامل جنین، شیرخواران و کودکان را نام ببرد 

 .مراحل تکامل جنین، شیرخواران و کودکان را بیان نماید 

 .شاخص های تن سنجی را تعریف نموده و انواع آن را بیان نماید 

 یف نماید.نمودار رشد را تعر 

 .اهمیت نمودار رشد را ذکر نماید 

 .موارد استفاده از منحنی رشد را شرح دهد 

 .منحنی رشد را به خوبی تفسیر نماید 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line نرم افزارهایی شاملو کامپیوتر و استفاده از  ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    دمهمق 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 پانزدهمجلسه 

 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 09/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          روز:  دوشنبه  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های بهداشتی شیرخواران، سال اول تولد، کودکان، کودکان قبل از سنین مدرسه، سوء:  جلسهعنوان 
 تغذيه در کودکان

آشنايی با مراقبت های بهداشتی شیرخواران، سال اول تولد، کودکان، کودکان قبل از سنین :   جلسههدف کلی 

 مدرسه، سوء تغذيه در کودکان

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 ،نام ببرد. کودکان قبل از سنین مدرسهسال اول تولد، مراقبت از کودکان،  مراقبت های بهداشتی شیرخواران 

 ،را  سال اول تولد، مراقبت از کودکان، کودکان قبل از سنین مدرسه اهمیت مراقبت های بهداشتی شیرخواران

 شرح دهد.

 .سوء تغذیه در کودک را تعریف کند 

  .انواع سوء تغذیه کودکان را نام ببرد 

 علل و عوامل ایجاد کننده سوء تغذیه را بیان نماید. 

 .راه های پیشگیری از ایجاد سوء تغذیه کودکان را به مادران آموزش دهد 

 .در صورت سوء تغذیه کودکان راه های درمان و پیشگیری از عوارض آن را شرح دهد 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               حضوریروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ورویدئو پروژکت ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7ان :  مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 جلسه شانزدهم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   گروه آموزشی:  بهداشت عمومی            بهداشت : هدانشکد

 16/03/1401 تاريخ ارائه درس : 1400 - 1401سال تحصیلی  :  

 10 - 12  ساعت:          دوشنبه  روز:  بهداشت مادران و کودکاننام درس )واحد(  :  

 
 نظری نوع واحد:

 
 نفر 26 تعداد دانشجويان  :

 راضیه رحمتی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 09/11/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ايمن سازی:  جلسهعنوان 

 آشنايی با واکسیناسیون و اجرای برنامه گسترش ايمن سازی:   لسهجهدف کلی 

 

 در پايان دوره بايد بتواند: دانشجو:  اختصاصیاهداف 

 .واکسن را تعریف کند 

 .اهمیت واکسیناسیون و عملکرد آن را بیان نماید 

 .انواع واکسن ها را نام ببرد 

  دهد.زمان تزریق، نحوه تزریق و میزان دوز واکسن ها را شرح 

 .نحوه نگهداری واکسن های بسته و باز شده را بیان نماید 

  واکنش های حساسیتی به واکسن ها را نام برده و اقدامات احیایی آن را شرح داده و بتواند در صورت بروز آن

 اقدامات را انجام دهد.

 .در درمانگاه تحت نظر مربی بتواند تزریق واکسن را انجام دهد 

 

 ترکیبی       /          مجازی /               یحضورروش آموزش :  

 و سامانه نوید Articulate Story line و کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهایی شامل ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 -عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه 5مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 رس بخش دوم د 

 دقیقه 35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :  

 دقیقه 35مدت زمان:   

  دقیقه 5 - 7مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 


