
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 1ساعتی برای یک درس و نیم  1جلسه  8)برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی، ماماییمقطع و رشته تحصیلی:                      ماماییگروه آموزشی:                  پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 3بهداشت پیش نیاز:         نظری     نوع واحد :                              1:تعداد واحد                               4بهداشت نام درس : 

 دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                                                 14-11ساعت:؛ شنبهزمان برگزاری کالس: روز:.

 : دکتر حکیمیمدرسین)به ترتیب حروف الفبا(             دکتر حکیمیمسئول درس :                                 11تعداد دانشجویان:  

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

رشد و تکامل کودک،  ،یدلبستگ یتئور یالزم به دانشجویان در زمینه روشهاهدف از تدریس انتقال دانش و اطالعات 

 باشد. یمادر م ریو ش ون،یناسیواکس

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

ی را نشان م )منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه

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

  ، مبنا و انواع دلبستگی را توضیح دهید.یدلبستگ یتئورتعریف  .1

 ح دهد. انواع واکسیناسیون، نحوه استفاده، اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون های آن را توضی .1

 ، فواید آن را توضیح دهد. مادر ریشمکانیسم تولید  .3

 را براساس سن کودک توضیح دهد.و تکامل کودک  رشد .4

 را تعریف و مقایسه کند. یبهداشت بارور یها شاخص .5

 روش های آموزش بهداشت را توضیح دهد.را توضیح دهید. توسعه هزاره اهداف .1

 

 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(

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                      نمرهآزمون میان ترم .........درصد 

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

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

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

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

 درسنامه پارک      منابع:

 برنامه واکسیناسیون کشوری، ویراست هشتم

 1715درسنامه شیر مادر، انجمن متخصصین کودکان آمریکا، 

 اصول روانپزشکی کاپالن،  


