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 به نام خذا

 گروه  مامايي

 دانشكذه پرستاري ومامايي

 دانشگاه علوم پسشكي تهران

 طرح دوره)براي طول ترم(

 

 

 معرفي وشرح درس:

 ثب طي ايي دٍس ُ داًطجَيبى ثب ثىبسگيشي سٍضْبي تذسيس ٍالگَّبي آهَصضي گًَبگَى دس والسْبي سسوي هْبست الصهِ سا وست خَاٌّذ ًوَد

 اهذاف كلي درس: 

اًَاع سٍضْب ٍالگَّبي آهَصضي سا تطشيح ٍثب سٍضْبي ديگش همبيسِ ًوبيذ.1  

سٍضْبي جذيذسا ثيبى ًوبيذػلل ًيبص اًتخبة ٍوبسثشد .2  

  اهذاف رفتاري:

 اص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد ٍدسپبيبى ايي دٍسُ ثتَاًٌذ:

ثب تَجِ ثِ هْبستْبي ثيي فشدي ٍتَاًبييْبي رٌّي تَضيح دّذ ثبليٌي سا دٍيژگيْبي فش  

 سٍضْبي آهَصش ثِ ثيوبس سا ثب تَجِ ثِ سطَح يبدگيشي ثِ وبسگيشد

هَصضي سا تؼشيف وٌذاصَل استفبدُ اص سٍضْبي آ  

مشخصات مذرس: فرشته جهذي                                                                                          روشها و فنون تذريسنام درس:  

                      Email Address:jahdi_fr@yahoo.com        

223گروه آموزش مامايي اتاق                                                                     12-10يكشنبه ها روز وساعت برگساري كالس:  

 1چهار -                                         نفر 20تعذاد دانشجو:            روز وساعت مشاوره دانشجويي:يكشنبه ها

رشته ومقطع تحصیلي: كارشناسي ارشذ مامايي  نیمسال دو                 12-11: دوم نیمسال   

      1/11/11تاريخ بازنگري:                                                                           21محل: دانشكذه پرستاري ومامايي كالس     

                                        21محل: دانشكذه پرستاري ومامايي كالس                                                                     /.واحذ عملي5نظري   و  واحذ 1:تعذاد واحذ 
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   اثضاس آهَصضي ثبليٌي ثشاي هوذجَ سا ًبم ثجشد

 اًَاع سٍضْبي اسصضيبثي ثبليٌي سا همبيسِ وٌذ

 اصَل اسصضيبثي سا ثب تَجِ ثِ سٍش ّبي اسصضيبثي اػتجبسسٌجي ثىبسگيشد

َضيح دّذي سا تسٍضْبي اسصضيبث  

ٍ....( سا تَضيح دادُ ٍدسفؼبليت والسي ثىبسگيشد. اسصضيبثي تستْب)تؼييي لذست تطخيص ، ضبخص دضَاسي ، اػتجبس   

 اًَاع آصهًَْبي پيطشفت تحصيلي سا تؼشيف وٌذ

 حیطه شناختي:

 اص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد ٍدسپبيبى ايي دٍسُ ثتَاًٌذ:

ل ثبليٌي ثب استفبدُ اص اثؼبد آهَصش هَثش ٍهطلَة سا ثب تَجِ ثِ خصَصيبت هطلَة هذسس ٍٍيژگي ّبي فشد ثبليٌي تَضيح دادُ ٍدسحل هسبئ -

 سٍضْبي آى هَثش ٍالغ گشدد.

 حیطه عاطفي:

 اص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد ٍدسپبيبى ايي دٍسُ ثتَاًٌذ:

ثب احتشام ثِ ًظشات ديگشاى گَش فشا دٌّذ-  

دسثحث ّبي والسي ضشوت وٌٌذ -  

 ثِ اسائِ هطلت ثپشداصًذ -

 ًذ. هفبّين ٍهذلْبي جذيذ سا ضشح دٌّذتب دسن وبهلي اص آًْب ثذست آٍسًذسئَاالت جذيذ هطشح وٌٌذ. ػمبيذ خَد سا اثشتض داس -

 اص لَاًيي ٍهمشسات والس آگبّي يبثٌذ ٍدسػول آى سا ثىبسثجٌذًذ -

 ثِ طَس هستمل وبس وٌٌذ ٍاػتوبد ثِ ًفس داضتِ ثبضٌذ -

 اسصضْب ي فشدي ٍگشٍّي سا تطخيص دٌّذ ٍدسفؼبليتْبي گشٍّي ضشوت ًوبيٌذ -

 شد ػيٌي ثشاي حل هسئلِ استفبدُ وٌٌذاص سٍيى -

 ًسجت ثِ يىبسگيشي اصَل اخاللي دسػول هتؼْذ ثبضٌذ -

 لضبٍتْبي خَد سا تؼذيل وٌٌذ ٍثشاسبس ضَاّذ هَجَد دسسفتبسخَد تغييشدٌّذ -

 ثِ افشاد ثِ خبطش ٍيژگي ّبيطبى احتشام ثگزاسًذ -
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حركتي –حیطه رواني   

 اص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد ٍدسپبيبى ايي دٍسُ ثتَاًٌذ:

سا دًجبل ًوبيٌذ فٌَى تذسيس ٍتوشيي دسسيدستَ الؼولْبي الصم ثشاي ثىبسگيشي هْبست ّبي   

 فعالیتها:

 ارزيابي دانشجو:

%10             تكالیف وشركت فعال در كالس درس  

يت صهبى ّبي تؼييي ضذُ :هؼيبسضشوت فؼبل دس والس دسس ػجبستست اصتَاًبيي سػب  

 تحَيل ثِ هَلغ تىبليف دسسي

 ٍلت ضٌبسي ٍحضَس ثِ هَلغ دس والس

 احتشام ثِ حمَق ديگشاى

 وبهل اًجبم دادى تىبليف

 ضشوت فؼبل دسثحث ّبي والسي

 ًگبسش تىبليف ثشاسبس ساٌّوبي ًگبسش ًٍىٍَس

%10مرور وارزيابي كار همكالسان               

هي سٍد تب پيص ًَيس تىبليف وتجي ٍضفبّي ّوىالسبى خَد سا هَسد ًمذ ٍثشسسي لشاس دٌّذ ًٍظشات خَدساثشآى اػالم ًوبيٌذاص فشاگيشاى اًتظبس   

%20ارائه كالسي                                

ذاص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد وِ يه ػٌَاى هشتجط ثب هَضَع دسس سا ثشاي ثحث دسوالس ثِ صَست ضفبّي اسائِ ًوبيٌ  

%20ترم                   كارعملي كالس در  

دسوالسْبي سسوي ضشوت وشدُ ٍيه ًوًَِ تذسيس دسوالس ثب حضَس ّوىالسبى سا دس يه جلسِ هَسد ثحث ٍاًتمبد لشاسدادُ اص فشاگيشاى اًتظبس هي سٍد

، ضبخص دضَاسي ، اػتجبس ٍ....( سا ثب تذسيس هستمل دس  ٍيه آصهَى سا ثب تجضيِ ٍتحليل آى ثب استفبدُ اص اصَل ٍاسصضيبثي تستْب)تؼييي لذست تطخيص

ثذيْي است وِ اسصيبثي داًطجَ ثِ صَست هشحلِ اي اجشا خَاّذ ضذ. والسْبي سسوي دسدٍ جلسِ اسائِ ًوبيٌذ.  

%40امتحان پايان ترم                 
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%( هٌظَس خَاّذ ضذ40%( ٍاهتحبى پبيبًي )60السي )ضشوت دس اهتحبى پبيبى تشم الضاهي است ٍ ًوشُ پبيبى تشم ثش اسبس فؼبليتْبي و  

 

اصلي درس: منابع  

 سٍضْبي ًَيي تذسيس، هحشم آلبصادُ، آخشيي چبح .1

 سٍضْبي يبدگيشي ٍتحميك دسػلَم پضضىي ، دوتش فشيذٍى ػضيضي .2

 ساٌّوبي تذسيس ثشاي اسبتيذ ػلَم پضضىي ٍثْذاضتي ، وشيستيي ايَاى .3

 اهلل صفَيوليبت سٍضْب ٍفٌَى تذسيس، اهبى  .4

 1373هْبستْبي آهَصضي ٍپشٍسضي)سٍضْب ٍفٌَى تذسيس( ، حسي ضؼجبًي،لن: چبح اٍل  .5

 1383ساٌّوبي تذسيس دس داًطگبُ ،دثليَ آص هيلش،هبسي،اف هيلش ،تشجوِ هيشي  .6

 1378تْشاى  -ثشًبهِ سيضي دسسي ،جي گبلي ٍّوىبساى تشجوِ خَي ًژاد .7

 1382يذٍى ػضيضي ،چبح اٍل آهَصش ػلَم پضضىي: چبلطْب ٍچطن اًذاصّب، فش .8

 1383آهَصش پضضىي، دوتش سيوجش،گلجبى ،چبح اٍل .9

 سٍضْبي تذسيس ٍيبدگيشي دس آهَصش پشستبسي، هؼصَهِ ػجذالؼليبى، ثبثل:داًطگبُ ػلَم پضضىي،چبح سجبد .10

 داسيَش هؼضي ًٍبّيذ سيضاثي، هطْذ:اًتطبسات سخي گَاصَل ٍسٍضْبي آهَصش ثِ ثيوبس،  .11

12. Education for patients& clients (1999) Vivien. Coates 
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 جذول ارائه دروس :

 

 هبُ ّفتِ تبسيخ جلسِ ػٌَاى

 آهَصش هَثش ٍهطلَة
 خصَصيبت هطلَة هذسس

 ًحَُ تذسيس ثبليٌي

 ثْوي اٍل 8/11/1391

 حل هسبئل ثبليٌي
 سٍضْبي ديگش آهَصش ثبليٌي

 ثْوي دٍم 15/11/1391

 سٍضْبي اسصضيبثي ثبليٌي
 سصيبثي ًظشاتا

 اسصضيبثي ًتبيج آهَصضي

 ثْوي سَم 29/11/1391

 

 اصَل اسصضيبثي
 گضيٌص سٍش اسصضيبثي

 

 اسفٌذ چْبسم 6/12/1391

13/12/1391 سٍضْبي هتذاٍل ٍ همبيسِ سٍضْبي اسصضيبثي  اسفٌذ پٌجن 

20/12/1391 تؼييي لذست تطخيص،ضبخص دضَاسي،اػتجبسٍ.. نضط   اسفٌذ 

27/12/1391 تذسيس ًوًَِ دس والس،ػولي  اسفٌذ ّفتن 

 


