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نيمسال اول سال تحصيل ۹۳۹۵ -۹۶
مقدمٍۺ
دس عَل ایي دسع داًـجَیاى تا خذهات تْذاؿت تاسٍسی دس صهیٌِ تْذاؿت قثل اصاصدٍاج؛ اصدٍاج؛دٍساى تاسداسی ٍ پغ اص صایواى ؛هادس ٍ کَدک ؛تٌظین
خاًَادُ ٍ گشٍّْای آػیة پزیش آؿٌا هی ؿًَذ.

َدف کلی:
-۱استقا داًؾ ًٍگشؽ الصم دس صهیٌِ تْذاؿت قثل اص اصدٍاج؛ دٍساى تاسداسی ٍ پغ اص صایواى
-۲کؼة داًؾ ٍ ًگشؽ الصم دس صهیٌِ تْذاؿت هادس ٍ کَدک جْت تاهیي تْذاؿت ٍ ػالهت جؼوی سٍاًی ٍ اجتواػی هادس ٍ کَدک
-۳تـخیق ًیاص ٍ اٍلَیتْاٍ تشًاهِ سیضی تش اػاع فشآیٌذ آهَصؽ تْذا ؿت .تْیِ؛ اجشا ٍ پیگیشی تشًاهِ ّای آهَصؽ تْذاؿت تشای هادس؛ خاًَادُ ٍ
جاهؼِ
-۴کؼة داًؾ ٍ ًگشؽ دس خلَف تْذاؿت گشٍّْای آػیة پزیش
-۵کؼة داًؾ ٍ ًگشؽ دسخلَف اًَاع سٍؿْای تٌظین خاًَادُ ٍ اّویت جوؼیت ٍ جوؼیت ؿٌاػی

اَداف رفتاریۺ
-۱تْذاؿت تاسٍسی هادسٍ کَدک ٍ تٌظین خاًَادُ سا تؼشیف کٌذ ٍفلؼفِ ؛ اّذاف ٍ اكَل ٍ داهٌِ اًْا سا ؿشح دّذ.
ً-۲قؾ ٍ ٍظایف هاها دس تین پضؿک خاًَادُ ٍ ػایش قؼوتْای ػیؼتن تْذاؿتی تَضیح دّذ.
 -۳اكَل ًٍ MCHٍ PHCقؾ آًْا دس ػالهت خاًَادُ ,جاهؼِ ٍسؿذ ٍتَػؼِ سا تَضیح دّذ.

 -۴ػَاهل اجتواػی هَثش تش ػالهتی( )SDHsسا تَكیف ًوایذ.
-۵جوؼیت ٍ ؿاخلْای جوؼیتی سا تؼشیف کشدُ ٍ اّویت آًْا سا ؿشح دّذ.
-۶اّذاف ّضاسُ ػَم ()MDGهشتثظ تا تْذاؿت تاسٍسی سا تَضیح دادُ ٍ ٍضؼیت ایشاى دس دػتیاتی تِ ایي اّذاف سا تیاى ًوایذ.
 -۷اّویت تْذاؿت دٍساى تلَؽ سا تیاى ًوَدُ ٍ ػا صگاسی تا تغییشات سٍاًی اجتواػی؛ تغزیِ ؛ٍسصؽ ٍتْذاؿت قاػذگی دس ایي دٍساى سا ؿشح دّذ.
.
.
ً -۸حَُ هشاقثتْای دٍساى تاسداسی سا اصًظشتْذاؿتی(تْذاؿت جؼوی ؛ تغزیِ ۺتْذاؿت سٍاى ؛ؿشکت دس کالػْای آهادگی تشای صایواى) ؿشح دّذ .
 -۹هـكالت اجتواػی صى تاسداس(حاهلگی ًاخَاػتِ ,هـاغل ػخت ٍهحیظ ّای آلَدُ ٍ ٍ )...ػالهت خاًَادُ صى تاسداس سا ؿشح دّذ.
 -۱۱اكَل تْذاؿتی ٍ ًحَُ هشاقثتْای حیي صایواى سا تیاى کٌذ.
ً -۱۱كات تْذاؿتی پغ اص صایواى ؿاهل هشاقثتْای تْذاؿتی تا دٍهاُ پغ اص صایواى عثق پشٍتكل ٍ ،سصؿْای پغ اص صایواى ،تغزیِ ٍ ؿیشدّی
كحیح سا ؿشح دّذ.
ً -۱۲قؾ حوایتی خاًَادُ ٍ اجتواع اص صًاى تاسداس ٍ ؿیش دُ ساؿشح دادُ ٍ قَاًیي کـَسی ٍ جْاًی دس ایي ساتغِ سا تیاى ًوایذ.
 -۱۳تْذاؿت جٌؼی صًاى ٍ سٍاتظ كحیح صًاؿَیی تا ایجاد سضایت دس عشفیي سا ؿشح دّذ.
 -۱۴هـكالت اجتواػی صًاى( تاهیي اقتلادی ؛ هـاغل ػخت ؛آلَدگی ّای هحیغی ؛خـًَت خاًگی ؛قَاًیي کاس تشای صًاى تاسداس ؛غیش تاسداس ٍ تی
ػشپشػت ) سا تـشیح ًوایذ.
 -۱۵اكَل سؿذ ٍ تكاهل کَدک سا ؿشح دّذ.
-۱۶ػَاهل اسثی هَثش تش سؿذ ٍ تكاهل سا ؿشح دّذ.
 -۱۷ػَاهل هحیغی هؤثش هؤثش تش سؿذ ٍ تكاهل کَدک سا ؿشح دّذ
 -۱۸هضایای ؿیش هادس سا تیاى ًوایذ.
 -۱۹تشکیثات ؿیش هادس سا تشؿواسد ٍ تا آغَص ٍ ؿیش گاٍ هقایؼِ ًوایذ.
ً -۲۱حَُ كحیح ؿیش دّی سا تَكیف ًوایذ ٍ هَاسد غلظ سا تـخیق دّذ.
 -۲۱دس هَسد ًحَُ اص ؿیش گشفتي تَضیح دّذ.
ً -۲۲حَُ ؿشٍع غزای کوكی ٍتشتیة اضافِ ًوَدى غزای جذیذ سا تیاى ًوایذ.
 -۲۳تؼضی اص تیواسیْای هؼوَل دس دٍساى ًَصادی ٍ کَدکی هاًٌذ(دل دسدً ،فخ ،اػتفشاؽ ،اػْال ،یثَػت ٍ ٍ ) ...تْذاؿت جؼوی کَدک هاًٌذ دًذاى
دسآٍسدى،خَاب ٍ اػتشاحت سا تَكیف ًوَدُ ٍاًَاع پیـگیشی ٍدسهاى آًْا سا تیاى کٌذ.
-۲۴اّویت هشاقثت کاًگَسٍیی دس هشاقثت اص ًَصاد تِ ٍیظُ ًَصاد ًاسع سا ؿشح دّذ.
 -۲۵هشاحل سؿذٍتكاهل سا اص ًَصادی تا ًَجَاًی ؿشح دادُ ٍتغییشات هْن تكاهلی دس ّشدٍسُ سا تشؿواسد ٍقادس تِ تـخیق اختالل دس سؿذ ٍتكاهول
ٍچگًَگی دسهاى آًْا تاؿذ.
ً -۲۶حَُ تشػین هٌحٌی سؿذ سا تذاًذ ٍقادس تِ تفؼیش آى تاؿذ.
 -۲۷اًَاع ایوٌی سا تَضیح دّذ ٍتشًاهِ ٍاکؼیٌاػیَى کـَسی سا تـشیح ًوایذ.
 -۲۸اًَاع ٍاکؼٌْای کَدکاى ساتشؿواسد ٍ صهاى تضسیق ً ،حَُ تضسیق  ،دٍص ٍؿشایظ ًگْذاسی ّشیک سا تیاى ًوایذ.
ً -۲۹حَُ هؼایٌات دٍسُ ای ًَصاد ٍ کَدک (تیٌایی ،ؿٌَایی ،سؿذ ٍ ) ....سا لیؼت کٌذ.
 -۳۱تْذاؿت اجتواػی کَدک ( دسهذسػِ  ،هْذکَدک ،تاصی ٍ  ٍ )...تاثیشآى تش ػالهت جؼوی ،سٍاًی ٍاجتواػی کَدک سا ؿشح دّذ.
 -۳۱تْذاؿت سٍاًی کَدک(اّویت ًَاصؽ ،تـَیق ٍتٌثیِ ٍ  )...سا تَضیح دّذ.
 -۳۲تا اػتفادُ اص تَکلت هشاقثت ّای ادغام یافتِ کَدک ػالن (غیش پضؿک) تتَاًذ کَدک سا اسصیاتی ًوَدُ ٍ هـاٍسُ هادس سا تغشص كحیحی اًجام دادُ ٍ
کَدک سا پیگیشی ًوایذ.
-۳۳تا اػتفادُ اص تَکلت هشاقثت ّای ادغام یافتِ ًاخَؿیْای اعفال(غیش پضؿک) تتَاًذ کَدک سا اسصیاتی ًوَدُ ٍ هـاٍسُ هادس سا تغشص كحیحی اًجام اًجام

دادُ ٍ کَدک سا پیگیشی ًوَدُ ٍ صهاى هشاجؼِ تؼذی سا هـخق ًوایذ.
 -۳۴اكَل تْذاؿت هذاسع سا ؿشح دّذ.
-۳۵تْذاؿت کَدکاى هؼلَل جؼوی ٍ رٌّی سا ؿشح دادُ ٍ اقذاهات تَاًثخـی اًْا سا تیاى ًوایذ.
-۳۶دػتَسالؼولْای ٍصاست تْذاؿت ٍدسهاى دس صهیٌِ هشاقثت اص کَدکاى ٍ عشحْای غشتالگشی کَدکاى سا تَضیح دّذ.
-۳۷گشٍّْای آػیة پزیش جاهؼِ سا ًام تثشد.
 -۳۸اكَل تْذاؿتی دس خلَف صًاى آاػیة پزیش اجتواػی ( صًاى خیاتاًی ؛صًذاًی ؛ هؼتادیي ؛ فشاسی ّا؛ ػاکٌیي دس هشاکض تاصپشٍسی)سا ؿشح دّذ.
 -۳۹اقذاهات تْذاؿتی الصم جْت گشٍّْای آػیة پزیش (هادساى ؛کَدکاى ػالوٌذاى هؼلَلیي ٍ  )...سا ؿشح دادُ ٍ ًحَُ اسجاع ٍ پیگیشی اًْا سا تیاى
ًوایذ.
-۴۱ػالوٌذی سا تؼشیف ًوَدُ ٍ هشاحل آى سا ًام تثشد.
-۴۱تْذاؿت جؼوی ٍ سٍاًی دٍسُ ػالوٌذی ( ػاصگاسی تا ؿشایظ ػالوٌذی؛تیواسیْای ؿایغ ؛هكول دسهاًی ٍ حوایت اص ػالوٌذاى )..سا ؿشح دّذ.
 -۴۲تْذاؿت تٌظین خاًَادُ سا تَكیف کٌذ.
 -۴۳اّذا ف ٍتشًاهِ ّای تٌظین خاًَادُ سا تشؿواسد.
 -۴۴اًَاع سٍؿْای پیـگیشی اص تاسداسی ساًام تثشد.
 -۴۵اًَاع سٍؿْای پیـگیشی سا اص ًظش ( هیضاى اثش تخـی ،هكاًیؼن اثش ،اًذیكاػیَى ،کٌتشاًذیكاػیَى ٍ  ) ..ؿشح دّذ.
-۴۶سٍؿْا ٍ ؿاخلْای اسصؿیاتی تشًاهِ ّای تٌظین خاًَادُ ( )CYPسا ؿشح دّذ.
 -۴۵جَاًة اقتلادی ،اجتواػی ،فشٌّگی ٍ ...تٌظین خاًَادُ ٍ ًقؾ هاها دس هشاکض اسائِ خذهات تٌظین خاًَادُ سا تیاى کٌذ.
 -۴۷هـاٍسُ ،اًَاع هـاٍسُ ،هشاحل آى ٍتاثیش آى دس تشقشاسی استثاط ٍ آهَصؽ تْذاؿتی سا تَضیح دّذ.
ً -۴۸قؾ هاها سا تؼٌَاى هـاٍس دس هَاسد اصدٍاج  ،تلَؽ  ،تاسداسی ،پغ اص صایواى ،ؿیشدّی ،تٌظین خاًَادُ؛ ًاصایی ،یائؼگی ،ػالوٌذاى ٍ هـاٍسُ
طًتیک ؿشح دّذ.

ريش تدريسۺ
ػخٌشاًی ؛کاس گشٍّی؛ پشػؾ ٍ پاػخ (تحث گشٍّی)

فؼالیتُای فراگیرانۺ
-۰ؿشکت دس هثاحث کالع تا اًجام هغالؼِ ّای هتٌَع دس هَسد هَضَع کالع
-۲اػتفادُ اص ایٌتشًت ٍ تحقیق ٍ پظٍّؾ دس هَسد هَضَع ٍ اسائِ ًتایج آى دس کالع
 -۳تْیِ یک پشٍتكل هشاقثتی اص هادس ٍ کَدک
 -۴تشجوِ اصیک هقالِ تحقیقی تا تَجِ تِ اّذاف دسع

ريش ارزشیابیۺ
-۱اهتحاى هیاى تشم ٪۲۵
 -۴حضَس ٍ غیاب %۵

 -۲کَئیضّای کالػی ٪۵
 -۵اهتحاى پایاى تشم %۶۱

 -۳فؼالیت کالػی ۵٪
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تؼشیف تْذاؿت تاسٍسی هادسٍ کَدک ٍ تٌظین خاًَادُ ؛اّذاف ٍ اكَل ٍ داهٌِ
ًقؾ ٍ ٍظایف هاها دس تین پضؿک خاًَادُ ٍ ػایش قؼوتْای ػیؼتن تْذاؿتی

 اكَل ًٍ MCHٍ PHCقؾ آًْا دس ػالهت خاًَادُ ,جاهؼِ ٍسؿذ ٍتَػؼِ ػَاهل اجتواػی هَثش تش ػالهتی()SDHs جوؼیت ٍ ؿاخلْای جوؼیتی اّذاف ّضاسُ ػَم ()MDGهشتثظ تا تْذاؿت تاسٍسی ؛ ٍضؼیت ایشاى دس دػتیاتی تِ ایي اّذاف تْذاؿت دٍساى تلَؽهشاقثتْای دٍساى تاسداسی -هـكالت اجتواػی صى تاسداس -اكَل تْذاؿتی ٍ ًحَُ هشاقثتْای حیي صایواى ً -كات
تْذاؿتی پغ اص صایواى  -ؿیشدّی
 ًقؾ حوایتی خاًَادُ ٍ اجتواع اص صًاى تاسداس ٍ ؿیش دُ ٍ قَاًیي کـَسی ٍ جْاًی دس ایي ساتغِ تْذاؿت جٌؼی صًاى ٍ سٍاتظ كحیح صًاؿَیی هـكالت اجتواػی صًاى( تاهیي اقتلادی ؛ هـاغل ػخت ؛آلَدگی ّای هحیغی ؛خـًَت خاًگی ؛قَاًیي کاس تشایصًاى تاسداس ؛غیش تاسداس ٍ تی ػشپشػت )
 آؿٌایی تا گشٍّْای آػیة پزیش جاهؼِ اكَل تْذاؿتی دس خلَف صًاى آػیة پزیش اجتواػی ( صًاى خیاتاًی ؛صًذاًی ؛ هؼتادیي ؛ فشاسی ّا؛ ػاکٌیي دسهشاکض تاصپشٍسی)
 اقذاهات تْذاؿتی الصم جْت گشٍّْای آػیة پزیش (هادساى ؛کَدکاى ػالوٌذاى هؼلَلیي ٍ )... هشاحل ػالوٌذی  -تْذاؿت جؼوی ٍ سٍاًی دٍسُ ػالوٌذی تْذاؿت تٌظین خاًَادُ  -اّذا ف ٍتشًاهِ ّای تٌظین خاًَادُ آؿٌایی تا اًَاع سٍؿْای پیـگیشی اص تاسداسی -تشسػی اًَاع سٍؿْای پیـگیشی اص ًظش هیضاى اثش تخـی ،هكاًیؼن اثش ،اًذیكاػیَى ،کٌتشاًذیكاػیَى ٍ ٍ...

مىابغ اصلی درسۺ
 -۱تْذاؿت هادس ٍ کَدک دکتش ػَػي پاسػای
 -۲کتاب جاهغ تْذاؿت ػوَهی دکتش حؼیي حاتوی
 -۳تاسداسی ٍصایواى ٍیلیاهض
 -۴تْذاؿت هادس کَدک ٍ تاسٍسی دکتش ؿٌْاص کْي،کثشی كالحی،صّشا تاقشكاد
-۴تَکلت هشاقثتْای ادغام یافتِ ػالهت هادساى (غیش پضؿک)ٍ.صاست تْذاؿت.گشٍُ ػالهت جوؼیت ٍ خاًَادُ
 – ۵آخشیي پشٍتَکلْای ٍصاست تْذاؿت ٍدسهاى ٍآهَصؽ پضؿكی دس صهیٌِ تْذاؿت تاسٍسی؛ تٌظین خاًَادُ؛ هادس ٍ کَدک
گشٍّْای آػیة پزیش ؛تغزیِ ٍ سٍاى

