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 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایی زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

  سالمت مردان و زنان در سنین باروری :ام درسن
 

     واحد 1میزان واحد:   نوع درس: تئوري 
   واحد 1 میزان واحد: عملي                

 جلسه  8 عداد جلسات تئوری:ت
 ساعت 51 تعداد جلسات عملی:

 

 سالمت جامعهپرستاری ارشد نام رشته تحصیلي:  
 7تعداد دانشجویان:

اطفال و سالمت پرستاری گروه  آموزشي: 
 جامعه

اپیدمیووژی  نیاز:  دروس پیش
 پیشرفته

 97-98سال تحصیلي     دوم    نیمسال   اول   
 

 11/97/ 17:شروع كالستاریخ 
 

 28/1/98:    پایان كالستاریخ 
     

 دانشکده پرستار و مامایی   برگزاري كالس:محل 
 -هفته دوم ترم  8  :کارآموزیمحل برگزاری 

بیمارستان بخش زنان و  -مراکز بهداشتی و درمانی
 بازدید منزل -مدارس -مردان

طبق جدول  تاریخ و ساعت امتحان:
 امتحانات

دانشکده  محل برگزاري امتحان:
 پرستاری و مامایی

 

 خانم دکتر نسرین جعفری –ول درس( ئنمدیان )مسکترمعصومه : دمدرس
  :m.namadian@zums.c.ir  Email:       نحوه ی تماس با مدرسین

                                  Email: jafari_ns@yahoo.com 
  

 واحد نظری: -الف

 شرح درس:

  ان باروری در زنان و مردان نوجوان، جوان، میانسال، و سالخورده  تمرکز و نگرانی های دور ،الگوهای مهم سالمت این درس بر
این دوره را نظیر بلوغ،  بارداری، تنظیم خانواده، ناباروری، یائسگی  را مورد بحث و  مسائل و مشکالت مختلف سالمتی دارد؛ و 

  بررسی قرار می دهد. 
 

 هدف کلی 

و نگرانی های مربوط به  ،و الگوهای مهم سالمت  زنان و مردان در سنین باروری  میمفاه با ییآشنا ضمن رودیم انتظار انیدانشجو از

 این دوره ؛ مسائل و مشکالت مختلف سالمتی آنان را در سنین مختلف باروری مورد بررسی قرار داده و مراقبت الزم را ارائه دهند. 

 

  نظریاهداف اختصاصي: 

 :باشند قادر درس نیا انیپا در رودیم انتظار انیدانشجو از     

 .بیان کنند  را Reproductive Health وSex  ,Gender,ی مانند میمفاه فیتعار -1

 .کنند ریتفسنقش جنسیت را در بیماری  و سالمت، و ابتال به بیماری ها  -2

 .دهند شرح کامل طور به  سالمت دوران بلوغ را -3

 .دهند قرار بحث مورد  ان را  تشکیل خانواده و مسائل سالمتی مرتبط با -4

 .دهند قرارو بررسی   بحث موردجنبه های فرهنگی موثر بر سالمت در دوران باروری را  -5

 سالمت دوران بارداری، زایمان و پس از آن را به تفضیل شرح دهند.  -6

 ش های مختلف فاصله گذاری بین موالید را با یکدیگر مقایسه کند.ور -7

 آن را مقایسه کنند.ضمن تعریف ناباروری، روش های  مختلف مواجهه با  -8

 . شرح دهند را Testicular Examination) ربالگری های ضروری  برای زنان ) معاینه پستان و پاپ اسمیر( و مردان ) غ -9

 مراقبت های دوران یائسگی را شرح دهند. -10

 اقدامات جهانی برای بهداشت باروری را  بیان کنند. -11
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 نظری: شیوه تدریس 

 انیدانشجو توسط  پروژه و کنفرانس ارائه ،یگروه بحث پاسخ، و پرسش ،یسخنران -

 

 

 یآموزش کمک وسائل 

 یآموزش لمیف بورد، تیواو   ماژیک ،( power point) )پروژکتور دئووی -

 

 دانشجو فیوظا: 

 مسئله حل و یانتقاد تفکر ناتیتمر و کالس یگروه یها بحث در فعال وشرکت مطالعه -

 کالس در منظم و مرتب شرکت -

  یانیپا و یا دوره انیم یها درآزمون شرکت و مرتبط با درس مقاالت و متون  ترجمه ،یهفتگ فیتکال انجام -

-  

 

   واحد نظری ارزشیابینحوه 

 %85      ترم انیپا امتحان .1

 %10   زهاییکو در شرکت و مقاالت و متون  ترجمه و فیتکال انجام .2

 %5   کالس در یگروه یها بحث در فعال وشرکت موقع به حضور .3

 

 واحد عملی )کارآموزی(: -ب

کسب شده در حیطه سالمت زنان و مردان در دوران مفاهیم و دانش  یریکارگ به نیتمرهدف کلی از کارآموزی در این درس،  هدف کلی:

 گزارش و جامعه سالمت یها عرصه از یکی در یا مداخله یها برنامه یطراح و آن نییتب و ،نظر مورد عرصه طیشرا یبررس یبرا باروری

 است. ( یکارآموز پروژه)  مربوطه مربي نظر ریز یکتب و یشفاه صورت به آن

 

 اهداف اختصاصی  واحد کار آموزی

 :باشند قادر درس نیاکار آموزی   انیپا در رودیم انتظار محترم انیدانشجو از     

درمانی به کار –جنبه های فرهنگی موثر بر سالمت مردان و زنان را در بررسی مددجویان در عرصه های مختلف خدمات بهداشتی  -1

 گیرند.

  ...( منازل ) مدارس، مراکز بهداشتی ورعرصه های مختلف ارائه خدمات  د؛  مرتبط با انسالمتی  هایرفتار و سالمت دوران بلوغ -2

 . دنبه مددجویان آموزش ده

( مناسب جهت حفظ  و ارتقاء سالمت دوران پیش از زایمان، زایمان و پس از آن را  برای ،...آموزشی ،اقدامات )مراقبتی انواع  -3

  د. نبه کار گیر درمانی -در عرصه های مختلف بهداشتی مددجویان بیماران/

 پیشنهاد دهند.  آنان به یانبر حسب شرایط مددجورا  یروش فاصله گذاری بین موالید مناسب -4

 .دنده شنهادیپبه آنان  یانمددجو طیشرا حسب بر ، مواجهه با ناباروری ی برایمناسب های روش -5

 روش  های غربالگری های ضروری و رفتارهای سالمتی مرتبط را برای زنان ) معاینه پستان و پاپ اسمیر( و مردان  -6

 ( (Testicular Examination،  درمانی به آنان آموزش دهدد -بر حسب شرایط مددجویان  درعرصه های مختلف بهداشتی . 

مراقبت های دوران یائسگی  مناسب را به منظور حفظ  و ارتقاء سالمت مددجویان، در عرصه های مختلف ارائه خدمات  )منازل،  -7

 مراکز بهداشتی و ...(  ارائه دهند.

 د  را زیر نظر استاد مربوطه تهیه و آن را به صورت کتبی و شفاهی ارائه نماید.گزارش عملکرد )پروژه کارآموزی( خو -8

 

 مدارس -سالمندان خانه –کز بهداشتی درمانی اعرصه کارآموزی: بیمارستان آیت اله موسوی و مر
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 :  یعمل واحد یابیارزش نحوه

 %70              در کارآموزی                                    حضور فعال  -1

 %15              پروژه کارآموزی موقع به لیتحو -2

 %15                  پروژه یفیک و یکم تیفیک -3

 

 برنامه زمانبندی جلسات

 

 مدرس موضوع تاریخ جلسه

1 17/11/97 

  Sex,ی مانند میمفاه فیتعار -شرح اهداف درس و تکالیف -معارفه

,Genderو Reproductive Health-  جنسیت در بیماری  و نقش

 سالمت، و ابتال به بیماری ها

 نمدیاندکتر 

2 24/11/97 
روش های  -جنبه های فرهنگی موثر بر سالمت مردان و زنان 

 مختلف فاصله گذاری بین موالید

 دکتر نمدیان

3 1/12/97 
روش های   -ناباروری -روش های مختلف فاصله گذاری بین موالید

 با نا باروری مختلف مواجهه

 دکتر نمدیان

4 8/12/97 
تشکیل خانواده و و دهند شرح کامل طور به  سالمت دوران بلوغ را

 مسائل سالمتی مرتبط با  ان

 دکتر جعفری

 دکتر جعفری سالمت دوران بارداری، زایمان و پس از آن 15/12/97 5

 دکتر جعفری سالمت دوران بارداری، زایمان و پس از آن 22/12/97 6

 دکتر جعفری اقدامات جهانی برای بهداشت باروری  -مراقبت های دوران یائسگی  21/1/98 7

8 28/1/98 
غربالگری های ضروری  برای زنان ) معاینه پستان و پاپ اسمیر( 

 Testicular Examination) و مردان ) 

 دکتر نمدیان

 

 

 ( منابع چاپ و شیرایو نیآخر: ) نظر مورد درس سیتدر یاصل منابع
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