
 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 

             جامعهپرستاری بهداشت گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه مقطع و رشته تحصیلی: 

 زنان (سالمت  ) قسمت سالمت زنان  و مردان در سنین باروری    نام درس :

 ...............  پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :       واحد کارآموزی 1و   واحد  1  تعداد واحد: 

          ش. برزنجه عطریمسئول درس :             5تعداد دانشجویان: 

 هدف کلی: 

در پایان درس دانشجویان باید بتوانند الگوهای مهم سالمت زنان و مردان را بشناسند. این درس بر نگرانی های دوران باروری در 

تمرکز دارد و مسائل مختلف این دوره را نظیر بلوغ، بارداری، تنظیم خانواده، زنان و مردان نوجوان، جوان، میانسال و سالخورده 

 ناباروری و یائسگی را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 اهداف بینابینی: 

ی براو غربالگری های ضروری ناباروری  -فاصله گذاری مناسب بین تولدها -زایمان و پس از آن -سالمت دوران بارداری آشنایی دانشجویان با

 زنان

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ                                     سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی 

 یادگیری میتنی بر تفکر انتقادی                 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                      گروهی    ثبح

 : ظایف و تکالیف دانشجوو

 حضور به موقع در کالس .1



 انجام تكالیف مشخص شده در تاریخ مقرر و حضور در جلسات امتحانی .2

 های کالسی در طول تدریس مشارکت فعال در بحث .3

 گسترش معلومات خود از طریق مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی .4

 علمی جدید و معتبر در ارائه کنفرانس ، مقاالت و بحث های کالسیاستفاده از مطالب  .5

مراقبت از یكی از مددجویان بستری در بخش های بیمارستانی با هماهنگی  استاد مربوطه ، مطابق با یكی از الگوهای پرستاری و گزارش  .6

 شفاهی و کتبی فرآیند مراقبت.

 وسایل کمک آموزشی:

   پروژکتور اسالید       تخته و گچ                                             وایت برد 

 : فیلم آموزشی سایر موارد

 حوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(ن

 درصد نمره 50                                آزمون پایان ترم

          درصد نمره            00، مشارکت فعال در کالس     انجام تکالیف

             درصد نمره        00  و تحقیق                      ارائه کنفرانس 

 نوع آزمون 

         تشریحی  

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر: ) آخرین ویرایش و چاپ منابع (
 

 

 سالمت و موفق باشید/عطری
 


