
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ..5/3....ساعتی برای یک درس  ...2...جلسه .....31..)برای یک دوره درس کامل، 

                                     مشاوره مامائی                   ...مقطع و رشته تحصیلی:               .........گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

           نظری     نوع واحد :                5/1   تعداد واحد:                                        مشاوره مامائی درمشکالت خاص دوره باروری  نام درس : 

 مهارت های ارتباطی یک و دو پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری وماماییزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             مکان برگزاری:

 کتر نیلوفر ستارزاده:دمدرسین)به ترتیب حروف الفبا(           دکتر نیلوفر ستارزادهتعداد دانشجویان:             مسئول درس : 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

آشنایی با اصول برخورد با مدد جو و راهنمایی و پیشگیری در مشکالت شایع در سنین باروری ، شناسایی عوارض و ارجاع صحیحی 

 آنان

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

 به زنان در سنین باروری  درموارد:کسب توانایی  در ارائه مشاوره 

 بالیا و بحرانهای اجتماعی، روری دربهداشت با

 .....(، STIsبیماری های صعب العالج ) سرطانها و ایدز و 

 ناباروری،  

 سقط واز دست دادن محصوالت حاملگی

 (نوجوانی وبزرگسالی–)در دوران کودکی سوء استفاده های جنسی،  

 )اعتیاد زنان( اعتیاد، 

 ارزیابی سالمت جنین(–خونریزی ها -ی های پرخطر،)مادر بیمارحاملگ

 بیماری های  مزمن و...   



 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

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

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

  : وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 حضور مرتب و موثر در جلسات، 

 ارائه تکالیف تعیین شده، 

 شرکت در کار تیمی، 

 شرکت در ارزیابی پایان نیمسال

 مشارکت در بحث کالسی

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 ........................کتاب-مقاله سایر موارد)لطفا نام ببرید(..

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 صد نمرهدر 07آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 17شرکت فعال در کالس                درصد نمره         07انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

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