
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی(یک .ساعتی برای یک درس  2......جلسه 9..)برای یک دوره درس کامل،

 کارشناسی ماماییمقطع و رشته تحصیلی: .مامایی           گروه آموزشی:  پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

:نظری      نوع واحد  واحد      1 تعداد واحد:       اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان  :نام درس : 

 ندارد پیش نیاز:

 4کالس  مکان برگزاری:           11 -8 ساعت:    : سه شنبه  زمان برگزاری کالس: روز

 : صیدیمدرسین)به ترتیب حروف الفبا(          صیدی مسئول درس :             نفر 22تعداد دانشجویان:

  هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 آشنایی با اصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمانی روانی و اجتماعی  -1

 آشنایی با محیط مقررات وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان  -2

 

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

استراحت ، خواب و  سوم: جلسه - های عمومی از مددجومراقبت :دومجلسه - و مامایی:اصول و فنون پرستاری  جلسه اول 

آماده کردن و پنجم: جلسه -  و ادراری توجه از دستگاه گوارش چهارم: جلسه - سالمت و نیازهای اساسی بشرو استرس و درد

اصول حرکت  هفتم: جلسه  - اکسیژن درمانی و ترانسفوزیون خون--پانسمان  ششم: جلسه-  های مختلفتجویز داروها با روش

 : روش کار در اتاق عمل و زایمان هشتم جلسه -استفاده از گرما و سرما  -دادن مددجو

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ                          سخنرانی برنامه ریزی شده                                         سخنرانی  

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم                   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)               گروهی ثبح

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



  بحث گروهیشرکت فعال در  –کالسهای آموزشی شرکت فعال  در : وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 

 وسایل کمک آموزشی:

 اسالید                            پروژکتور                   خته و گچ         ت                وایت برد       

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 01...درصد نمره      آزمون پایان ترم  11آزمون میان ترم ......

 د  نمرهدرص 11درصد نمره        شرکت فعال در کالس  1انجام 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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