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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 (4بهداشت )بهداشت مادرو کودک و باروری  عنوان واحد درسی:
 پرستاری  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 زنجانمامایی 

 مامایی رشته تحصیلی: نظری  واحد درسی: نوع

 پیوستهکارشناسی تحصیلی:مقطع  کارورزی: کارآموزی: عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 22:نظری        تعداد ساعت

    5 2بهداشت پیشنیاز:   46کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییآموزش  رشته تحصیلی: صاحب الزمانی  سایه سادات موسوی نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 moosavis@zums.ac.irپست الکترونیک: 22143402تماس: شماره

 مامایی  دانشکده پرستاری پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان،   محل کار:

  وسوی صاحب الزمانیسایه سادات م   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1231ماه  بهمن ترکیبی مجازی حضوری

    10/11/31 11 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 

 

 :)قادر باشند: (ان)می رود فراگیر ، انتظاربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 بهداشت مادرو کودک را تعریف کندبهداشت باروری و. 

  بهداشت مادرو کودک را شرح دهدبهداشت باروری وفلسفه، اهداف ، اصول و دامنه فعالیت. 

 .تیمهای سالمت و بهداشتی را بشناسد 

 ی سیستم بهداشتی را شرح دهد.نقش و وظایف ماما در تیم پزشک خانواده و سایر قسمت ها 

  خدماتPHC   وMCH  را ذکر کند. 

 شاخص های جمعیتی و بهداشتی را تعریف کند. 

 اهمیت شاخص های جمعیتی و بهداشتی را ذکر کند. 

 اهداف هزاره سوم در ارتباط با بهداشت باروری را بشناسد.  

 وضعیت ایران در دستیابی به اهداف هزاره سوم را گزارش کند. 
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 اشت دوران بلوغ ) تغذیه، فعالیت جسمانی ، بهداشت قاعدگی و سازگاری با تغییرات جسمانی و روانی (را شرح دهدبهد. 

 آموزش و مشاوره قبل از ازدواج را توضیح دهد. 

 معاینات بهداشتی و پزشکی الزم در مشاوره قبل از ازدواج را بداند. 

 ساس دستورالعمل کشوری توضیح دهدمشاوره و مراقبت قبل از بارداری را با جزئیات برا. 

   مراقبت از زن باردار را براساس دستورالعمل کشوری توضیح دهدبهداشت و. 

 .بهداشت زن را در دوران پس از زایمان و شیردهی بداند 

 .بهداشت جنسی زنان را توضیح دهد 

 یح دهدبهداشت اجتماعی زنان، قوانین کار برای زنان باردار، شیرده، غیر باردار را توض 

 .قوانین و حمایت های سازمانی جهت زنان بادار و شیرده را بشناسد 

 نقش و اهمیت بهداشت جسمی در نوزاد و کودک را بداند. 

 .اهمیت تغذیه با شیر مادر، مزایای شیردهی ، تکنیک های صحیح شیردهی  و عالئم کفایت شیر و ... را توضیح دهد 

  اد بویژه نوزاد نارس را بداند.نقش و اهمیت مراقبت کانگورویی در نوز 

 .مراحل مختلف رشدو تکامل جسمانی ، روانی ، اجتماعی و شناختی  را توضیح دهد 

 .منحنی رشد کودک را رسم و تفسیر کند 

 معاینات دوره ای کودک را توضیح دهد. 

 .مراقبت در مشکالت شایع کودکان) دندان در آوردن، نفخ و ...( را توضیح دهد 

 ک و مادر را براساس دستور العمل وزارت بهداشت توضیح دهد.ایمن سازی کود 

 .انواع واکسن هاو عوارض آنها را بشناسد 

   .ارزیابی، طبقه بندی ، مشاوره و ارجاع  کودک را براساس مراقبت ادغام یافته کودک سالم   توضیح دهد 

 مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال  توضیح دهد.  ارزیابی، طبقه بندی ،  درمان ،مشاوره و ارجاع  کودک ناسالم  را براساس 

 .دستورالعمل های وزارت بهداشت در ارتباط با مراقبت و غربالگری کودکان را توضیح دهد 

 .بهداشت سنین قبل از مدرسه و مدرسه را توضیح دهد 

 .بهداشت کودکان معلول جسمس و ذهنی  و انواع آن را توضیح دهد 
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 آسیب پذیر را بداند  یها گروه تقسیم و تعریف. 

  را توضیح دهد )ها افتاده عقب و  سالمندان، معلولین کودکان، مادران،(آسیب پذیر  های گروه بهداشت. 

 را تعریف کند.آن  مراحل و سالمندی 

  سالمندان را شرح دهد. از حمایت مکمل درمانی، ، سالمندی شایع  بیماریهای 

  معایب هر یک، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون آنها و زمان مناسب استفاده آنها و عوارض انها را انواع روشهای تنظیم خانوده ، مزایا و

 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی: .

 نماید مراعات را ای حرفه اخالق موازین. 

 احترام گذارد.و همکاران و همکالسی های خود  به شان و منزلت استاد 

 کند شرکت  بصورت فعاالنهدر کالس  مراحل مختلف تدریس در. 

 نماید تالش دلسوزانه ها آن از نگهداری در و نموده استفاده کالس تجهیزات از مسئوالنه طور به. 

 شود. ماد به نفس نشان داده و پیشقدماعت ، جهت پاسخ گویی به سواالت 

 

 

. 

 روش های تدریس:

                        ■                                                                                                                                               بحث گروهی         ■                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                         سخنرانی
                                                                               شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی             ■                              فیلم آموزشی                                     ■                                  نمایش عملی                         

              Bedside teaching                                 ایفای نقش 

               ارائه تکالیف و نقد و بررسی آن هاسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، موالژبرد وایت پوینت، پاور
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 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آماده سازی مطالب تدریس شده هر جلسه برای جلسه بعد

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

در  شده تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به انجام آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،در کالس کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ ،روند تدریس

 (نیاز صورت در ( کالس از خروج و ورود: مجازها

اجتناب از خوردن و آشامیدن در حین سایلنت نمودن گوشی همراه، عدم مکالمه با گوشی همراه و -عدم اختالل در نظم کالسی محدودیتها:

 -آموزش
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 فهرست منابع درسی:
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 

 جورکردنی

 

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 10، برابر 20) نمره قبولی از    

 1+ و پروژه: عملی انجام تکالیف +1مشارکت کالسی:  حضور و غیاب کالسی: 

 20پایان ترم:تئوری  امتحان  -امتحان میان ترم: -کوئیز:

 رعایت موازین اخالق حرفه ای: 
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

عتسا مکان عنوان جلسه استاد  جلسه روش ارائه تاریخ 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 باروری، بهداشت تعریف

 تنظیم و و کودک مادر

 فلسفه، خانواده،

 PHC آن، اهداف و اصول

MCH 

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  1/12/77 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

1 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 در باروری بهداشت خدمات

 های شاخص ، و جهان ایران

 دوران بهداشت-بهداشتی 

 بلوغ

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 8/12/77 

 و پاسخ

2 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 و ازدواج از قبل مشاوره

زنان جنسی بهداشت  

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 15/12/77 

 و پاسخ

3 
 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 - بارداری از قبل مشاوره

بارداری دوران های مراقبت  

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 22/12/77 

 و پاسخ

4 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

مراقبت های حین زایمان 

 مراقبت های پس -طبیعی

 اززایمان وشیر دهی

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  خنرانی و پرسشس 98/1/21 

 و پاسخ

5 

م موسوی خان  رشی با تغذیه نقش و اهمیت

 یاستراتژیها شیردهی، مادر،

دانشکده پرستاری  18-16  6 خنرانی و پرسشس 98/1/24 
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 دوستدار بیمارستانهای صاحب الزمانی

ییکانگورو مراقبت کودک،  

 و پاسخ مامایی

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

دانشکده پرستاری  رشد و تکامل کودک

 مامایی

18-16  خنرانی و پرسشس 98/1/28 

 و پاسخ

7 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

دانشکده پرستاری  واکسیناسیون

 مامایی

18-16  خنرانی و پرسشس 4/2/78 

 و پاسخ

8 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 کودک یافته ادغام مراقبت

 سالم

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  7/2/78 

 

 سخنرانی و پرسش

 و پاسخ

7 

خانم موسوی 

الزمانی صاحب  

 ناخوشی یافته ادغام مراقبت

 (مانا)اطفال های

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  خنرانی و پرسشس 11/2/78 

 و پاسخ

11 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 سهمدر از قبل سنین بهداشت

 بهداشت مدارس، بهداشت و

 و جسمی کودکان معلول

ن،آ انواع و توانبخشی ذهنی،  

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 14/2/78 

 و پاسخ

11 
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خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

 یها گروه تقسیم و تعریف

 وهگر بهداشت پذیر، آسیب

 مادران،) پذیر آسیب های

  نمعلولی سالمندان، کودکان،

(ها افتاده عقب و  

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 18/2/78 

 و پاسخ

12 

خانم موسوی 

زمانیصاحب ال  

 مراحل و سالمندی تعریف

 ندیسالم شایع  بیماریهای آن،

 از حمایت درمانی، مکمل ،

 سالمندان،

دانشکده پرستاری 

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 21/2/78 

 و پاسخ

13 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

خانواده تنظیم روشهای دانشکده پرستاری  

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 25/2/78 

 و پاسخ

14 

خانم موسوی 

 صاحب الزمانی

هخانواد تنظیم روشهای دانشکده پرستاری  

 مامایی

18-16  سخنرانی و پرسش 28/2/78 

 و پاسخ

15 

 موسوی خانم

الزمانی صاحب  

هخانواد تنظیم روشهای  پرستاری دانشکده 

 مامایی

 پرسش و خنرانیس 98/3/1 18-16

پاسخ و  

16 

 


