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 شرح درس:

اگیزاى قادر خواهنذ تود ههارتهای السم را در سهینه هشاوره های هزتثط تا اسدواج، تارداری، سایواى ، شیزدهی، فز-

 هزاقثت اس نوساد، هسائل نوجواى و سالونذاى کسة نواینذ و هوارد خاص را ته هتخظض هزتوطه ارجاع نواینذ.
 

 اهداف کلی:

، های اسدواج، تارداری، تهذاشت هادر و کودک، سایواى ، آشنایی و شناخت اطول و هثانی هشاوره در سهینه 

 هتخظض هزتوطه  و ارجاع هوارد خاص تهو سالونذاى  اىنوجوان ، سالهت شیزدهی، هزاقثت اس نوساد

 

 اهداف اختصبصی درس:

 

 هشاوره در هزاقثت اس نوساد-1

 هزاقثت اس نوساد و عالئن خطز 

 هاساژ نوساد و کودک 

 ستاى تذى نوساد 

 و تکاهل کودکهشاوره در هورد رشذ -2

 هزاحل رشذ و تکاهل کودک 

 )تغذیه)تغذیه تکویلی، تغذیه کودک تا نوجوانی و تلوغ 

 چگونگی هذیزیت هشکالت خواب، تغذیه و دفع کودکاى 

 هشاوره در هزاقثت اس نوجواى -3

 تکاهل روانشناختی نوجواى 

 هزاقثت اس نوجواى سالن 

 ى و دختزاىهشکالت شایع جسوی، روانی، عاطفی و اجتواعی در پسزا 

 تاثیز هحیط اجتواعی تز رفتار تلوغ    

 

 ي ايفبي وقص ريش حل مسئلٍ ،سخىراوي بروبمٍ ريسي ضذٌ، بحث گريَي روش تدریس:

 

 ، يايت بردpower point  وسبیل کمک آموزشی:



 

 مسئولیتهب و فعبلیتهبی فراگیران:
 

 الف( حضًر فعبل در كالس

 .  مطكالت طرح ضذٌ(ضركت در بحث گريَي ي ارائٍ وظرات  خًد در مًرد  ة

(جُت آضىبيي بب مىببغ ي رفروسُبي مربًط بٍ ايه ياحذ درسي تمبمي داوطجًيبن بٍ صًرت فردي يب گريَي مًظف  بٍ  ج

 م طرح تحقيقيب ارائٍ پريپًزال در مببحث مربًط ي اوجب .مي ببضىذ  Narative Reviewاوتخبة مًضًع ي ارائٍ 

 

 

 روش ارزشیببی دانشجویبن:

   :                                شرکت در بحث و ارائه نظرات(  (حضور به موقع و فعال ) الف

 مرهن  4                       (:                Narative Review) ب( فعالیت کالسی دانشجو

 نمره 81                                                                                                                                 :  امتحان پایان ترم -ج (

 

 منببع: 

New born& womens health nursing * 

Mayes midwifery * 

 Maternal- child nursing  * 

Preventive and social medicine   * 

 ادوککاپالى و س*

 علی اکثز شعاری نژاد -روانشناسی رشذ*

  اچ. تزونینگ راجزسگالورجاى  -تزجوه-روانشناسی تزتیتی*


