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 ................... :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مشاوره در ماماییرشته تحصیلی:  مامایی مشاوره در اي حرفه اخالق عنوان واحد درسی:

 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 1 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

50 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه  جدیدترین تاریخ تصویب

 آموزشی توسط وزارت بهداشت:

15/53/1315 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: ردستیا

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت مادر و کودک رشته تحصیلی:  اعظم ملکینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکتراي تخصصی مقطع تحصیلی: 

 شماره تماس: 
        malekia@zums.ac.ir                    پست الکترونیک:

  
 

 پرستاری و مامایی زنجاندانشکده    آدرس محل کار:

  نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

15/57/1318 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوري
 

 ترکیبی مجازي

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

55/55/1318 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOی توسط شورا

55/55/1318 

 اهداف آموزشی
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 هدف کلی 

 مامایی مشاوره در ای حرفه اخالق اصول و مبانی با آشنایی 

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

 و مشاوره مامایی ای حرفه های مسئولیت و اخالق شناخت 

  و مددجو با برخورد در ای حرفه القاخ اصول کاربرد اهمیتشناخت 

 بر حسب موضوع ای حرفه ارتباطات

 :حیطه شناختی 

 را مقایسه کند مختلف اخالقی از دیدگاه فلسفی و مذاهب هاي تئوري و مبانی 

 را شرح دهد اصول اخالق  و کدهاي اخالقی در حرفه مشاوره 

 را شرح دهد اي حرفه هاي خطا منافع، تعارض 

 را توضیح دهد پذیر سیبا گروههاي در اخالق 

 را مقایسه کند قط بر اساس قوانین و مقررات کشورهاي مختلفاخالق حرفه اي و مسائل حقوقی در مشاوره س 

 و قوانین اساس بر اسپرم بانک و تخمک اهداي عضو، اهداي اي، اجاره رحم ناهنجار، جنین مشاوره در حقوقی مسائل و اي حرفه اخالق 

 ا مقایسه کندکشورهاي مختلف ر مقررات

  سنین ،  حقوق باروري و جنسی، قبل از ازداواج ، مسائل مربوط به هتک حرمتاصول اخالق حرفه اي، مسائل حقوق و فقهی مربوط به

 ، خشونت، تجاوز به عنف، معاینه پرده بکارت، بیماریهاي مقاربتی و نحوه برخورد با آن را توضیح دهدباروري

  

 :حیطه روانی حرکتی 

- 

  فیعاطحیطه: 

  توجه و مشارکت فعال در مباحث نظری 

 شرکت در پانل دانشجویی و جلسات پرسش و پاسخ 
 به اشتراک گذاشتن تجربیات حرفه ای در زمینه موضوعات هر جلسه 

 روش های تدریس

 ایفاي نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 
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 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازي شده 

 کنفرانس سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهاي اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

  کالس
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 فی تأترآم 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 و مقاالت مرتبط با موضوع  تدریس مطالعه کتب

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ارائه کنفرانس 

 ست های مدرسضوابط آموزشی و سیا
پاسخ به سواالت   –پرسش و رفع ابهامات شرکت در  -شرکت در پانل دانشجوییانتظارات: 

 در کالس

 : مجازها

  محدودیتها:

 محدودیت خاصی در نظر گرفته نشده است 

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
- 

 فهرست منابع درسی
  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه اي وته پاسخک گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:
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 ( ...........نمره،  عملی:   .....، 05..... نمره: نظری .....05.......) از بارم بندی نمره 

 نمره ....کار عملی: . نمره 0: تکالیف کالسی نمره1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 14  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 هجلس
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 والی عناوین برنامه عملیجدول ترتیب و ت

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 نیده خواهد شد.فراگیران رسا
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

الع توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اط پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


