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 .........پرستاری و مامایی زنجان.. :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

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

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییمشاوره در رشته تحصیلی:  مشاوره در مشکالت خاص دوره باروری عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:  د درسی: نوع واح

 3ترم  ترم تحصیلی:  کارورزی: 5/0کارآموزی:   عملی: 5/1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
1331 سال: کارآموز  کارورزی: 45کارآموزی:   عملی: 42نظری:   الکتیو بخش: 

 92 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 1330 بهداشت: توسط وزارت

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی:  الهام جعفرینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

 04233121322شماره تماس: 
      ejafari@zums.ac.ir               پست الکترونیک:

         
 

 دپارتمان مامایی -دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -انتهای بلوار مهدوی -شهرک کارمندان -زنجان   آدرس محل کار:

 پروین محبی –الهام جعفری نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 12/2/1331 
 معه:بازنگری بر اساس نیاز جا

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1331 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

43/03/1331 

 اهداف آموزشی
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   هدف کلی:

 آشنایی با اصول راهنمایی در پیشگیری از مشکالت شایع در سنین باروری 

 کالت شایع سنین باروری، شناسایی عوارض و ارجاع صحیح آناناصول برخورد با مددجو در مش 

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

 :حیطه شناختی 

 .بحران را تعریف و مکانیسم های ایجاد کننده آن را بیان کند 

 هان و عوامل موثر بر آنها را بیان کند.شیوع انواع بحرانهای مربوط به مامایی در ایران و ج 

 .اصول مداخله در بحران را شرح دهد 

  روشهای برخورد با مراجعین بیماریهای سرطان های شایع زنان، ناباروری و تحت درمان ناز ایی، بیماریهایی مقاربتی و ایدز را توضیح

 دهد

 سرطان های شایع زنان، ناباروری و تحت درمان ناز ایی،  نحوه بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین بیماریهای

 بیماریهایی مقاربتی و ایدز را توضیح دهد

 .تکنیک های خود مراقبتی در مواجهه با بیماریها و اختالالت شایع زنان را تشریح نماید 

 رداری ناخواسته، خونریزی دوران نحوه بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین با بارداری و زایمان پرخطر شامل با

 بارداری، سقط، حاملگی خارج رحمی، مرگ داخل رحمی، مسمومیت حاملگی، بیماریهای داخلی جراحی در بارداری را توضیح دهد.

 .اصول برخورد با حاملگی در ارتباطات جنسی غیر قانونی یا تجاوز جنسی و نحوه ارجاع آنان را تشریح نماید 

 سمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین زنان پرخطر )زنان و مادران معتاد، زندانی و ...( و هدایت آنان به مراکز نحوه بررسی وضعیت ج

 تخصصی را توضیح دهد.

 .اصول برخورد با سوء استفاده جنسی در دوران کودکی، نوجوانی )بلوغ( و بزرگسالی و نحوه ارجاع آنان را توضیح دهد 

 :حیطه روانی حرکتی 
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  ارئه دهد. باردار پرخطر مادرمناسب در  یک مشاوره 

 یک Plan ارائه دهد و بارداری پرخطر طراحی مشاوره با یک موردجهت  مناسب مشاوره ای. 

  عاطفیحیطه: 

 درحینآموزدرمباحثکالسیشرکتکند

 ردتهیهوپمفلت طراحیآموزشیبانشاندادن،عالقمندیپیشقدمشدهومشارکتفعالنماید

  عالوهدربرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 .در حین مشاوره اصول مشاوره را رعایت می کند 

 به حاالت روحی مدد جو توجه کرده و به تمام سواالت او با خوش رویی پاسخ می دهد.  در حین مشاوره 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 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

 وردب وایت پاورپوینت، اسالید  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 ری پرخطرمشاوره با مادران با باردا مورد  3تا  9 انجام

 مورد ایفای نقش در نقش مشاور مامایی 3تا  9انجام 
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 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 برای یک جلسه مشاوره در خصوص مورد خاص تعیین شده. planطراحی 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 و موقع به انجام آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، احثمب در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب

 ضرورت صورت کالس در از خروج: مجازها

 موبایل با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی

 
 روانشناسی زنان ترجمه شهناز محمدی 

 مقاالت به روز در زمینه مشکالت شایع در سنین باروری 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه لیست چک صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ 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:

 ( ...........نمره،  عملی:   ......، 40.... نمره: نظری ..40..........) از بارم بندی نمره 
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 ... نمره4کار عملی: ... .... نمره4..: تکالیف کالسی .. نمره4...: مشارکت فعال حضور و

 .... نمره12.  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 
 تبیین انتظارات ،رزشیابی آغازین، اارفهمع

 مکانیسم زایمان

 جعفریخانم 

9 
 جعفریخانم  وضع حمل طبیعی

3 
 جعفریخانم  اداه مرحله اول و دوم زایمان

4 
 جعفریخانم  اداره مرحله سوم و چهارم زایمان

 خانم جعفری اداره فعال زایمان 5

 خانم جعفری پارتوگراف 6

 جعفریخانم  وم زایمانمراقبت های مرحله س 7

 محبیخانم  مراقبت های مرحله چهارم و معاینه جفت 8

 حبیخانم م پوزیشن های مرحله اول و دوم زایمان 2

 محبیخانم  ارزیابی سالمت جنین حین زایمان 11

 محبیخانم  مراقبت معمول و ارزیابی نوزاد در اتاق زایمان 11

 محبیخانم  برلی غیر دارویی اداره درد تکنیک های 19

 محبیخانم  روش های کاهش درد دارویی 13

 محبیخانم  مراقبت های بعد از زایمان 14

 محبیخانم  آموزش های پس از زایمان 15

 خانم جعفری زایمان در منزل 16

17 
 جعفریخانم  جمع بندی و رفع اشکال
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ؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع توسط مس پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

9   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

2   

11   

11   

19   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

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

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

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

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


