
1 
 

 

 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 پرستاری سالمت جامعه گروه آموزشی:

  Course Plan  طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سالمت جامعه پرستاری رشته تحصیلی: سالمت زنان و مردان در سنین باروری عنوان واحد درسی:

 رشداکارشناسی مقطع تحصیلی:  اجباری -اختصاصینوع واحد درسی: 

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

 بخش: سال: کارآموز   کارورزی: کارآموزی:  11 عملی: 11نظری:  ساعت

 کد درس:

80 
 پیشنیاز: 

 وژی پیشرفتهلاپیدمیو

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 08/12/1311 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: تیاردس

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت جامعه  رشته تحصیلی: معصومه نمدیاندکتر  نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: ی تخصصیدکترا  مقطع تحصیلی:

 01121411131  شماره تماس:
                  پست الکترونیک:

m.namadian@zums.ac.ir     
 

 دانشگاه علوم پزشکی. دانشکده پرستاری سزنجان. پردی   ر:آدرس محل کا

 دکتر نسرین جعفرینام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

توسط  تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 21/10/1318  :مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

22/11/11 

 

 

 

 حضوری

 

 

 

 ترکیبی مجازی
تصویب توسط  تاریخ

 :EDCشورای 

00/00/1311 

شماره جلسات بازنگری 

 شده:

 
 :EDOتاریخ تأیید توسط شورای 

00/00/1311 



2 
 

 اهداف آموزشی

 هدف کلی 

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

 تلف سالمتی آنان را در سنین مختلف باروری مورد بررسی قرار داده و مراقبت الزم را ارائه دهند. مشکالت مخ

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

 حیطه شناحتی 

 .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  تشکیل خانواده و مسائل سالمتی مرتبط با  ان را -4

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

 مت دوران بارداری، زایمان و پ  از آن را به تفضیل شرح دهند. سال -6

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

 ضمن تعریف ناباروری، روش های  مختلف مواجهه با آن را مقایسه کنند. -0

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

 مراقبت های دوران یائسگی را شرح دهند. -18

 اقدامات جهانی برای بهداشت باروری را  بیان کنند.-11 -11

 :حیطه عاطفی  

 را درک نماید. کار با مددجویان مختلف در جامعه اهمیت  .1

  ت نماید.احساس مسئولی مددجویان در جامعهمختلف نسبت به شناسایی و رفع نیازهای  .2
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 رکتیح-حیطه روانی 

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

 روش  های غربالگری های ضروری و رفتارهای سالمتی مرتبط را برای زنان ) معاینه پستان و پاپ اسمیر( و مردان 2

3  ( (Testicular Examination،  بر حسب شرایط مددجویان  به آنان آموزش دهد. 

 روش های خودمراقبتی در مادران تازه زایمان کرده و همچنین مراقبت از نوزاد را به آنان آموزش دهند.  4

 روش های خود مراقبتی در نوجوانان را به آنان آموزش دهند.   5

 مختلف آموزش دهند. رعایت بهداشت باروری را به مددجویان در سنین  6

 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 یمار شبیه سازی شدهب 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

                                         پاورپوینت جزوه                                          کتاب
                       وایت بورد

                   
 تصویر/ عکس

کاتالوگ/ 

 بروشور

نمودار/ 

 چارت

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیو لوازم اشیاء  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی ایل صوتیف

 منابع برای مطالعه بیشتر شامل کتاب، مقاالت و پایگاه های معتبر  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 جامعه زمایشگاهیآ بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 ارب یادگیری )مرتبط با استاد(تج
  فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری بهتر فراگیر بر اساس نیازهای روز جامعه 

  هماهنگی با فیلدهای مختلف جامعه  از جمله بخش سزارین، مرکز جامع سالمتی جهت تدارک محیط یادگیری و ارائه آموزش به مددجویان

 مختلف به روش ایفای نقش
  ررسی و تحلیل تکالیف دانشجویان به روش بحث گروهیبجهت انجام 
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 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  فیلدهای کارورزیحضور مرتب در 
  و ارائه برنامه های آموزشی برای مددجویان مختلف تهیه 
 تهیه و ارائه تکالیف مربوط به هر فیلد کارورزی به استاد مربوطه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 تظارات: ان

  شرکت فعال در بحث های گروهی )تاالر های گفتگوی( طراحی شده توسط مدرسین. بر این اساس دانشجویان محترم منابع معرفی شده را

 مطالعه و با آمادگی برای بحث در تاالر گفتگو حضور می یابند. 
  حضور فعال در سامانه نوید در زمان کالس هاس نظری و کارآموزی ها 
 یت های یادگیری، ترجمه  متون و مقاالت و شرکت در کوییزهاانجام فعال 
 تدری  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ 
 5- شده در روند تدری  تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به در محیط کارورزی، انجام کامل و موقع به حضور 

 محدودیتها: 

  نیمطابق با قوانتیک نزدن در سامانه نوید و عدم مشارکت فعال در بحث های گروهی طراحی شده، به منزله غیبت از کالس محسوب شده و 

 .آموزش برخورد خواهد شد
 استفاده از زمان استراحت، استفاده از کتابخانه و سایت: مجازها

  محدودیتها:
 در جلسات استفاده از گوشی موبایل در بخش ها، غیبت -1

  شد. خواهد برخوردآموزش  نیاز حد مجاز مطابق با قوان شیب بتیصورت غ در  -2
 عدم انجام تکالیف ارائه شده در زمان مقرر موجب حذف امتیاز آن خواهد شد -3

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی توصیه
 ) ماسک، دستگش، شیلد، گان(19د استفاده از تجهیزات فردی با توجه به شیوع بیماری کووی .1
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 رعایت اصول بهداشت فردی .2
 رعایت مالحظات اخالقی در حین برقراری ارتباط با گروه های هدف و توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی

 فهرست منابع درسی
1- Payne, S.  The Health of Men and Women 6002. UK: Cambridge: John Wiley & Sons.  

6- Anderson, B.A. Reproductive Health: Women and Men's Shared Responsibility. Jones &Batlett Publisher.(6002) 

.111-116): 1(1;6002  Global Public   HealthReproductive Health: Women and Men's Shared Responsibility.  -3       

4- WHO guidelines: maternal, reproductive and women's health (6014) 

1- WHO: Reproductive health strategy to accelerate progress towards the attainment of international development 

goals and targets (6004).  

2- UNFPA: Worlds Apart - Reproductive health and rights in an age of inequality (6012) 
 

 یابیارزروش 

 مصاحبه چک لیست طحیح / غلص جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

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

Sampling 

Log Book 
 

368 8 Portfolio PUZZLE  PMP SCT 
CRP 

 

  سایر: 
 (%02)سهم از کل نمره  02نظری  از بارم بندی نمره 

 نمره 2پروژه کنفران :  نمره 1: مشارکت فعال  در فعالیت های کالسی )تاالر گفتمان(

 نمره  17امتحان پایان ترم: 

 (نمره 41صی صارزشیابی تخ -نمره 6ارزشیابی عمومی  ) (%02)سهم از کل نمره  02 از  عملی بارم بندی نمره

موارد مندرج در ارزشیابی بر اساس ارزشیابی عمومی: 

 عمومی کارورزی
 نمره 12زشی: اجرای برنامه های آموارزشیابی تخصصی: 

 نمره 2ارائه بموقع تکالیف: 
 

 سایر موارد

 

 

 

 

 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری
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شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

 مالحظات

 نام مدرسین

 

1 

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

Reproductive Health- سالمت، و ابتال به بیماری ها نقش جنسیت در بیماری  و 

 دکتر نمدیان

 دکتر نمدیان روش های مختلف فاصله گذاری بین موالید -جنبه های فرهنگی موثر بر سالمت مردان و زنان  2

 دکتر نمدیان روش های  مختلف مواجهه با نا باروری -ناباروری -روش های مختلف فاصله گذاری بین موالید 3

4 
 Testicular) ی  برای زنان ) معاینه پستان و پاپ اسمیر( و مردان ) غربالگری های ضرور

Examination 

 دکتر نمدیان

 دکتر جعفری وتشکیل خانواده و مسائل سالمتی مرتبط با  ان دهند شرح کامل طور به  سالمت دوران بلوغ را 5

 دکتر جعفری سالمت دوران بارداری، زایمان و پ  از آن 6

 دکتر جعفری ارداری، زایمان و پ  از آنسالمت دوران ب 7

 دکتر جعفری اقدامات جهانی برای بهداشت باروری  -مراقبت های دوران یائسگی  0

 

 



7 
 

 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی

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

 ماه روز ساعت

 جعفریدکتر بخش سزارین موسوی رانمادآموزش به  2 10 13:38الی  7:38

 دکتر جعفری بخش سزارین موسوی مادرانآموزش به  2 19 13:38الی  7:38

 دکتر جعفری بخش سزارین موسوی آموزش به مادران 2 28 13:38الی  7:38

 دکتر نمدیان مرکز جامع سالمت آموزش به مددجویان 3 1 13:38الی  7:38

 دکتر نمدیان مرکز جامع سالمت مددجویانآموزش به  3 2 13:38الی  7:38

 دکتر نمدیان مرکز جامع سالمت آموزش به مددجویان 3 3 13:38الی  7:38

 


