
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( یکساعتی برای یک درس دو جلسه  8  )برای یک دوره درس کامل، 

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

 ندارد پیش نیاز:      نظری     نوع واحد:        واحد 1  داد واحد:تع          های ملیسالمت مادران مبتنی بر سیاست  نام درس : 

      نفر 3تعداد دانشجویان:       روبروی ریاستسالم کنفرانس  مکان برگزاری:          11الی  8ساعت  دوشنبه زمان برگزاری کالس: روز:

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

جمعیت های اقلیت را های کم درآمد و فراگیر چگونگی بهبود سالمت، امنیت و رفاه مادر و کودک بویژه در گروه: هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 گذاری و عمل با تأکید بر سیستم خانواده و سیاست سالمت خانواده بیاموزد.از طریق آموزش تحقیق و سیاست

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

 رهنگی و نژادی و قومیتی و محیطیی ها شامل فرد، خانواده، اجتماع و فهای سالمت، بیماری و نابرابرتعیین کنندهبا آشنایی  -1

 کسب مهارت در طراحی مطالعات اپیدمیولوژِیک، تعیین و تحلیل و ارزشیابی سیاست های فعلی مرتبط با سالمت مادر و کودک -2

 آشنایی با نحوه سنتز و ترجمه دانش سالمت مادر و کودک به اطالعات قابل فهم برای افزایش سواد سالمت -3

یه مادر و کودک، ترویج رفتارهای سالم در مادر نوزاد و خانواده، فرزندپروری و نقش دولت و خانواده و مردم در مراقبت اولیه آشنایی با تغذ -4

 کودک

انجام مطالعاتی در زمینه الگوهای برنامه ریزی و ارزشیابی سیاست های سالمت مادران، سیر تحولی آن، سیر تحولی آن، قوانین و مقررات  -5

 دغام سیاست سالمت مادری در برنامه های توسعه ملیحمایتی، ا

آشنایی با نظام های مراقبت سالمت مادران، الگوهای مراقبت مادری و سازمان دهی خدمات سالمت مادران، سیستم ارجاع، استانداردها،  -6

 دستورالعمل های بالین و غیربالین سالمت مادر

دیگر کشورها، بهبود کیفیت خدمات سالمت مادران، جایگاه ماماها و ساز و کارهای کار  انجام مطالعه تطبیقی سیاست سالمت مادری در -7

 تیمی در ارائه مراقبت مستمر



 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 

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 وسایل کمک آموزشی:

  تخته و گچ          پروژکتور اسالید          وایت برد

  موارد)لطفا نام ببرید(سایر 

 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(
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