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ريز يساعت مشايرٌ داوشجًيي:شىبٍ َا                                         رشتٍ يمقطع تحصیلي: كارشىاسي ارشذ مامايي                               

            1/11/11تاريخ بازوگري:                                     ياحذ وظري                                                                          2تعذاد ياحذ:

تذييه يبازوگري:فرشتٍ جُذي                                                           وفر                                                   22تعذاد داوشجً:  

      21ذٌ پرستاري يمامايي كالس محل: داوشك

 معرفي يشرح درس:

برتْبي ثب گذراًيذى ايي درط فزاگيزاى ثب رٍؽْبي جذيذ درسهيٌِ سايوبى طجيؼي ٍغيز طجيؼي ٍمبّؼ اضطزاة هبدرثِ صَرت رٍحي ٍفيشيني آؽٌب ؽذُ هؼ

را ثِ هٌظَر دعتيبثي ثِ عالهت هبدر مغت خَاّذ ًوَد. السم  

 اَذاف كلي درس: 

.ثبال ثزدى عطح داًؼ فزاگيز در سهيٌِ اًَاع سايوبى طجيؼي ٍغيز طجيؼي ٍمبّؼ اضطزاة هبدر1  

.آگبّي ٍهْبرت السم ثزاي هؼبيٌِ هبدراى ًٍَساداى 2  

 اَذاف رفتاري:

 حیطٍ شىاختي:

پبيبى ايي دٍرُ ثتَاًٌذ:راس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد ٍد  

 حیطٍ عاطفي:

 اس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد ٍدرپبيبى ايي دٍرُ ثتَاًٌذ:



ثب احتزام ثِ ًظزات ديگزاى گَػ فزا دٌّذ-  

درثحث ّبي مالعي ؽزمت مٌٌذ -  

 ثِ ارائِ هطلت ثپزداسًذ -

 را ؽزح دٌّذتب درك مبهلي اس آًْب ثذعت آٍرًذعئَاالت جذيذ هطزح مٌٌذ. ػقبيذ خَد را اثزتش دارًذ. هفبّين ٍهذلْبي جذيذ  -

 اس قَاًيي ٍهقزرات مالط آگبّي يبثٌذ ٍدرػول آى را ثنبرثجٌذًذ -

 ثِ طَر هغتقل مبر مٌٌذ ٍاػتوبد ثِ ًفظ داؽتِ ثبؽٌذ -

 ارسؽْب ي فزدي ٍگزٍّي را تؾخيص دٌّذ ٍدرفؼبليتْبي گزٍّي ؽزمت ًوبيٌذ -

 تفبدُ مٌٌذاس رٍينزد ػيٌي ثزاي حل هغئلِ اع -

 ًغجت ثِ ينبرگيزي اصَل اخالقي درػول هتؼْذ ثبؽٌذ -

 قضبٍتْبي خَد را تؼذيل مٌٌذ ٍثزاعبط ؽَاّذ هَجَد دررفتبرخَد تغييزدٌّذ -

 ثِ افزاد ثِ خبطز ٍيضگي ّبيؾبى احتزام ثگذارًذ -

حركتي –حیطٍ رياوي   

 اس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد ٍدرپبيبى ايي دٍرُ ثتَاًٌذ:

درؽزايط ٍاقؼي سًذگي را دًجبل ًوبيٌذ بارداري يزايمان يپذيذٌ َاي وًيه در ماماييلؼولْبي السم ثزاي ثنبرگيزي هْبرت ّبي دعتَ ا  

 فعالیتُا:

 ارزيابي داوشجً:

%10             تكالیف يشركت فعال در كالس درس  

 هؼيبرؽزمت فؼبل در مالط درط ػجبرتغت استَاًبيي رػبيت سهبى ّبي تؼييي ؽذُ :

 تحَيل ثِ هَقغ تنبليف درعي

 ٍقت ؽٌبعي ٍحضَر ثِ هَقغ در مالط

 احتزام ثِ حقَق ديگزاى

 مبهل اًجبم دادى تنبليف



 ؽزمت فؼبل درثحث ّبي مالعي

ليف ثزاعبط راٌّوبي ًگبرػ ًٍنٍَرًگبرػ تنب  

 

%12             بي كار َمكالسانمرير يارزيا  

يٌذاس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد تب پيؼ ًَيظ تنبليف متجي ٍؽفبّي ّونالعبى خَد را هَرد ًقذ ٍثزرعي قزار دٌّذ ًٍظزات خَدراثزآى اػالم ًوب  

%22                              ارائٍ كالسي  

َع درط را ثزاي ثحث درمالط ثِ صَرت ؽفبّي ارائِ ًوبيٌذاس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد مِ يل ػٌَاى هزتجط ثب هَض  

%22                  مقالٍ پايان ترم  

 اس فزاگيزاى اًتظبر هي رٍد تب يل طزح درط ثٌَيغٌذ

%42               امتحان پايان ترم  

%( هٌظَر خَاّذ ؽذ40ٍاهتحبى پبيبًي )%( 00ؽزمت در اهتحبى پبيبى تزم الشاهي اعت ٍ ًوزُ پبيبى تزم ثز اعبط فؼبليتْبي مالعي )  
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ٍپبرگي پزيٌِ،ٍاصى ،عزٍينظ،اپي ، ّوبتَم ّبي ٍلَ ٍٍاصى ، مَراص،اًَرعيَى 

 PROMرحوي

 فزٍرديي ًْن 19/1/1392

 ارديجْؾت دّن 2/2/1392 مغيٌبعيَى ًَساداحيبء درًَساداى، ٍا
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