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 (course planطرح دوره )

 واحدی( 5/2ساعتی برای یک درس دو جلسه  21  )برای یک دوره درس کامل، 

 دکترای ماماییمقطع و رشته تحصیلی:              ماماییگروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 ندارد پیش نیاز:      نظری     نوع واحد :        واحد 5/1  داد واحد:تع                        های کاربردی در سالمت باروریتئوری نام درس : 

       نفر 4تعداد دانشجویان:       9الس  مکان برگزاری:          11الی  11 ساعت   یکشنبه زمان برگزاری کالس: روز:

 ، دکتر نوری زاده: دکتر میرغفوروندمدرسین)به ترتیب حروف الفبا( دکتر میرغفوروند                      مسئول درس:  

و ها ها، مراقبتآموزشها و مدل های مامایی و بهداشتی که زیربنای عملی آشنایی دانشجویان با انواع تئوری: هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  دهند.های مامایی را تشکیل میدرمان

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 تعاریف تئوری و مدل و اجزای تئوری و اهمیت آنبا آشنایی  -1

ت پروسید، تئوری مراقب-های بهداشتی و مامایی شامل  مدل باور بهداشتی، مدل ارتقای سالمت، مدل پریسیدها و تئوریآشنایی با انوع مدل -1

 ،مدل درمان بر اساس شواهد مدل تضمین کیفیت از دیدگاه مامایی جامعه نگر،تامسون،  -گیری بیو اتیکال تامسونمدل تصمیماز خود اورم، 

، مدا سایکولوژی خانواده و تئوری خانواده محور یابی، مدل های ارزشنگی مامایی در مدیریت مراقبتمدل هماه، مدل همکاری بین گروهی مامایی

اجتماعی، مدل پذیرش فرایند احتیاط، تئوری یادگیری منطقی و تئوری رفتار برنامه -میانسالی و سالمندی، مدل مرحل تغییر، تئوری شناختی

 ریزی شده

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                                   سخنرانی  

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )           (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                        گروهی   ثبح

  وارد)لطفا نام ببرید(مسایر 

 تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(وظایف و 



 وسایل کمک آموزشی:

  تخته و گچ          پروژکتور اسالید          وایت برد

  سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 نمره %41فعالیت کالسی:                    نمره %11حضور فعال و منظم در کالس:              نمره %51: امتحان پایان ترم

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                     جور کردنی                          چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

  سایر وارد)لطفا نام ببرید(

 فهرست منابع:

 1384؛ نظریه پردازي و نظریه هاي پرستاري. نیا دهقان نیري و جاللی -1
؛ ارتقاي سالمت از مفاهیم تا کاربرد .اعظم بحیرایی و مژگان میرغفوروند -2
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 1389؛ تئوري در یک نگاه. اعظم بحیرایی -3

English references 

1. Decherneg Pregler. Women’s, health principles and clinical practice. 2002. 

2. Sherblom Matteson Pegge. Women’s health during the chilbearing years. 2001. 

3. Henderson Christin. Essential midwifery. 1997. 

4. Walsh V. Linda. Midwifery community based care during the chilbearing year. 2001. 

5. Frith Lucy. Ethics and midwifery. BFM 2004. 

6. Page Lesely Ann. The new midwifery. 2000 

 


