
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ....نیم..ساعتی برای یک درس  ...دو ...جلسه ....چهار    )برای یک دوره درس کامل 

 ارشد ماماییکارشناسی .....مقطع و رشته تحصیلی:               ......مامایی...گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 سالمت خانواده  نام درس : 

                                                                            نظری     نوع واحد :              واحد )نیم واحد توسط مدرس ( 3  تعداد واحد:

                                             2،مهارتهای ارتباطی  1مهار تهای ارتباطی پیش نیاز  بارداری 

 امایی تبریزدانشکده پرستاری ممکان برگزاری:                01 -01     سه شنبه زمان برگزاری کالس: روز

 :  پریسا یاوری کیا مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(خانم صحتی مسئول درس :         نفر 01تعداد دانشجویان: 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

آشنایی و شناخت اصول و مبانی مشاوره در زمینه های ازدواج ،بارداری،بهداشت مادر و کودک ،زایمان،مراقبت از نوزاد ،شیردهی 

 ،سالمت نوجوانان و سالمندان وارجاع موارد به متخصص مربوطه 
محورهای اصلی برنامه را نشان می  )منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و 

 دهد.

 اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند( 

(وره در مراقبت از نوزاد )شیر دهییاد آوری اصول مشاوره و نکات کاربردی در مشاوره مشا الف  

 ساعت اول تولد را انجام دهد  6مشاوره شیردهی   -0

 مشاوره شیردهی دردوران بستری بیمارستانی  شرح دهد  -1

 مشاوره  در تغذیه انحصاری شیر مادر مدیریت نماید  -3

 مشاوره در خصوص قطع شیر دهی  ارایه نماید  -4

 مشاوره شیر دهی زنان شاغل را توضیح بدهد 

  مشاوره در مراقبت نوزاد -1ب



ول تغذیه تکمیلی را بیان نمایداص-0   

 مشاوره در تغذیه تکمیلی و ادامه آن تا پایان دوسالگی را  بداند -1

 

مشاوره در  مراقبت نوزاد  )رشدو تکامل کودک (-ج   

نکات  مراحل مشاوره ای رشد و تکامل کودک را در هر دوره مراقبتی به تفکیک شرح ده -0  

 مشاوره ای فرزند خواندگی /-د

 عالیم خطر مراقبت نوزادی 

 نکات مشاوره ای مربوط به فرزند خواندگی را بیان کند .-1

 -2عالیم خطر مراقبت نوزادی و مشاوره های مربوط را بشناسد .

 شیوه های تدریس

 و پاسخپرسش                       سخنرانی برنامه ریزی شده                                    سخنرانی         

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

 ...............وارد)لطفا نام ببرید(..........ایفای نقش  سایر

  وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 اجرای یک مورد نقش مشاور و مدد جو با سناریو نوشته شده قبلی -

 بررسی عناوین و خالصه پایان نامه ها در مورد موضوع شیر دهی و ...-

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید         وایت برد

 ....................powerpointسایر موارد)لطفا نام ببرید(......

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 51آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 1شرکت فعال در کالس ) با انجام تکلیف ادغام است (               درصد نمره          51انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 



 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                         جور کردنی                          ای   چند گزینه                               پاسخ کوتاه          تشریحی 

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

 

 

سرفصل دروس  کارشناسی ارشد مشاوره مامایی .  هآیینام ٣٣ ه: مندرج در صفح منابع   

 

  

 


