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  مامایی    گروه آموزشی:                                                 پرستاری و مامایی    :دانشکذه

 98 - 99: اول تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                   کارشناسی ماماییحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  1     تؼذاد ٍاحذ:                        ودکارتباطات، آموزش و مشاوره در بهذاشت مادر و ک : ًبم ٍاحذ درسی

 ، نوزادان، بیماری های کودکان1بارداری و زایمان  یص ًیبز:پ           ًظری ذ:ًَع ٍاح   

 6كالس ضوبرُ  هکبى ثرگساری:   8 - 10 :سبػت  ضٌجِ سِ:زهبى ثرگساری كالس: رٍز

 دكتر چٌگبیی ثِ ترتیت حرٍف الفجب(:) سبتیذا دكتر چٌگبیی هسئَل درس: 20 تؼذاد داًطجَیبى:

 8 - 10یکطٌجِ  سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

 ثب اصَل ارتجبطبت، آهَزش ثْذاضت ٍ هطبٍرُ آضٌب هی ضًَذ.در ایي درس داًطجَیبى 

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 

 ٍ كبرثرد آى در هبهبیی اصَل ارتجبط، فرایٌذ آهَزش ثْذاضت، فرایٌذ هطبٍرُآضٌبیی ثب 

 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 

 :قبدر خَاّذ ثَدداًطجَ 

 ٍ ًقص ٍسبیل ارتجبط جوؼی را تَضیح دّذ. ارتجبط، ػَاهل هَثر ثر آى -1

 ّذاف، فلسفِ ٍ اصَل آهَزش ثْذاضت را ضرح دّذ.ا -2

 فرآیٌذ آهَرزش ثْذاضت را تَضیح دّذ. -3

 اصَل هطبٍرُ ٍ اّذاف آى را ًبم ثجرد. -4

 یک ثرًبهِ هطبٍرُ )ثلَؽ، ازدٍاج، یبئسگی ٍ...( را ارزضیبثی ًوبیذ. -5

 

 

 

 های تذریس:شیوه

 *پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   *سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ)  *ثحث گرٍّی

 ----------------- فبً ًبم ثجریذ()لط سبیر هَارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور بموقع در کالس -1
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2
 .موبایل خودرا خاموش نماید3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4
 .از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5
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 سایل کمک آموزشی:   و

   *پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  *ثردٍایت 

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ 08آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 10ضركت فؼبل در كالس    ًورُ درصذ 08اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جَر كردًی           *ایچٌذگسیٌِ      *پبسخ كَتبُ     تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ِ پسضکی ٍ پیطگیری اجتوبػی، آخریي چبحپبرک، جبى ادٍارد. درسٌبه -1

 ، آخریي چبح، رٍضْب ٍ فٌَى هطبٍرُضفیغ آثبدی، ػجذاهلل.  -2

 . اصَل ٍ هْبرتْبی ثیي فردی، آخریي چبح.ٍزارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَزش پسضکی -3

 رضَی ٍ ّوکبراى، ثْذاضت ػوَهی، آخریي چبح. -4

 WHOِ ثب ّوکبری ارتجبط ثرای ثْذاضت، اًتطبرات ترهّبیلی جبى، ثرقراری   -5

 ّلي ثی. تغییر دادى رفتبر كَدكبى ٍ ًَجَاًبى، آخریي چبح كرٍهجَلتس -6كرٍهجَلتس جبى دی،  -6

 
 

 اینترنتی 

1-http//:www.uptodate.cim 
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 62/7/98 اول
یت، ػَاهل ، اّوٍ اًَاع آى تؼریف ارتجبط

  هَثر

 دكتر چٌگبیی

6/7 دوم  دكتر چٌگبیی اّذاف، فلسفِ ٍ اصَل آهَزش ثْذاضت 

9/7 سىم  
فرآیٌذ آهَزش ثْذاضت، اًتخبة رٍش 

 هٌبست ٍ ارزضیبثی

 دكتر چٌگبیی

62/7 چهارم  
 دكتر چٌگبیی تْیِ ثرًبهِ حل یک هطکل ثْذاضتی زًبى

62/7 پنجم  
 دكتر چٌگبیی تْیِ ثرًبهِ آهَزش ثْذاضت  خبًَادُ

23/7 ششم  دكتر چٌگبیی تؼریف هطبٍرُ، اصَل ٍ اّذاف 

7/8 هفتم  دكتر چٌگبیی ًقص هبهب در هطبٍرُ هبدر ٍ كَدک 

61/8 هشتم  دكتر چٌگبیی ارزضیبثی یک جلسِ هطبٍرُ 

 


