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مشخصات دانشجویان
رشته تحصیلی :مامایی
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در صورتیکه بیش از یك مدرس درس فوق را تدریس مینمایندلطفا تعدادواحدیا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس میفرمایید ،قید نمایید.
تعداد واحد مدرس دوم-:
نام و نام خانوادگی -:

شرح واحد درسی :دانشجویان در این واحد با تعریف بهداشت آشنا میشوند.
هدف كلی درس :آشنایی دانشجویان با اصول کلی بهداشت جامعه و بیماریها و مراقبتها.
اهداف جزیی درس:
در پایان از دانشجو انتظار میرود که:


دانشجو بهداشت را توضیح دهد.



دانشجو چگونگی و انواع بهداشت جامعه را توضیح دهد.



دانشجو برنامه مامای جامعه نگر را توضیح دهد.



دانشجو انواع بیماریهای مرتبط با بهداشت عمومی را توضیح دهد.



دانشجو بیماریهای حرفه ای و چگونگی اداره آن را توضیح دهد.
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دانشجو انواع پیشگیری را توضیح دهد.



دانشجو انواع سوء تغذیه و طریقه پیشگیری از آن را توضیح دهد.



دانشجو انواع شاخص های بهداشتی را توضیح دهد.

روش تدریس :سخنرانی ،بحث و گفتگو
وسایل كمک آموزشی :پاور پوینت ،وایت برد ،پوستر ،فیلم آموزشی
برنامه زمانبندی درس
جلسه
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