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 مامایی گريٌ آمًزشی:      :پرستاری ي مامایی خرم آباد داوشکدٌ

 99-98:ايل تحصیلی ویمسال ي سال                    ماماییپیًستٍ کارشىاسی 5ترمحصیلی:ت یرشتٍي مقطع 

                          (  3ارتجبعبت ، آهَسش ثْذاضت ٍ هطبٍرُ در ثْذاضت هبدر ٍ کَدک ٍ ثبرٍری ) ثْذاضت : ًبم ٍاحذ درسی
 ًظزیذ:ًَع ٍاح  1        تؼذاد ٍاحذ:

اصَل خذهبت ثْذاضت جبهؼِ ، رٍاًطٌبسی ػوَهی ، رٍاًطٌبسی سى ٍ خبًَادُ ، ثبرداری ٍ یب ّوشهبى : یص ًیبسپ

  ( ، ًَساداى ، ثیوبریْبی کَدکبى ، اصَل تغذیِ هبدر ٍ کَدک 1سایوبى عجیؼی )

  8-10 :سبػت  ٌجِ ضسِ  :سهبى ثزگشاری کالس: رٍس

 6داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی ، کالس ضوبرُ  هکبى ثزگشاری:

  هسؼَدیدکتز هسئَل درس:                    20 تؼذاد داًطجَیبى:

 10-12ٍ سِ ضٌجِ 8-10دٍضٌجِ سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:                          یدکتز هسؼَداستبد : 

اوشجًیان با اصًل ارتباطات ، آمًزش بُداشت ي مشايرٌ آشىا شدٌ ي در طًل ایه درس د شرح ديرٌ:

  چگًوگی کاربرد آوُا را در بُداشت باريری ي مادر ي کًدک می آمًزود . 

 

 َدف کلی:

 اصَل ارتجبط ثب هذدجَ -

 فزآیٌذ آهَسش ثْذاضت  -

 آضٌبیی ثب فزآیٌذ هطبٍرُ  -

 کبرثزد هَارد فَق در ثْذاضت ثبرٍری ٍ هبدر ٍ کَدک  -

  بیىابیىی:داف اَ

 :پس اس اتوبم ثزًبهِ داًطجَیبى قبدر خَاٌّذ ثَد 

 ارتجبط ٍ ػَاهل هَثز ثز آى را ضزح دٌّذ   -1

 اّویت ارتجبط در حزفِ هبهبیی  راتَضیح دّذ. -2

 اّذاف ٍ اصَل آهَسش ثْذاضت را ضزح دٌّذ . -3

 ًوًَِ ای اس یک ثزًبهِ آهَسضی ثْذاضت را تذٍیي ًوبیٌذ .-4

 هطبٍرُ را ثذاًٌذ . اصَل -5

 ثزًبهِ هطبٍرُ ای را ارسیبثی ًوبیٌذ . -6

 

 َای تدریس:شیًٌ

 پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ  * سخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هسئلِ)  ثحث گزٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد
 

 تکالیف داوشجً: يظایف ي

 ثوَقغ حضَر یبثٌذ. در کالس -1 

 داضتِ ثبضٌذ.ثبًطبط درکالس  حضَر فؼبل ٍ -2
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 .هَثبیل خَدرا خبهَش ًوبیذ -3

 در جلسبت ثؼذی ثبآهبدگی در کالس ضزکت ًوبیذ. -4

 ّوْوِ درکالس ثپزّیشد اس ضلَغی ٍ -5
 

 يسایل کمک آمًزشی:   

   *پزٍصکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت * ٍایت ثزد

 -------------- ثجزیذ( لغفبً ًبم)  سبیز هَارد

 

 )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

   ًوزُ درصذ80آسهَى پبیبى تزمًوزُ 

 ًوزُ درصذ 10ضزکت فؼبل در کالس   

 ----------ثجزیذ(  ًبمبً لغفسبیز هَارد )

 

 وًع آزمًن

  غلظ -صحیح جَر کزدًی           ایچٌذگشیٌِ        پبسخ کَتبُ     تطزیحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد

 :  مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

   آخزیي چبح پبرک ،درسٌبهِ پشضکی ٍ پیطگیزی اجتوبػی ، تزجوِ حسیي ضجبػی تْزاًی .ًطز سوبط . -1 
  آخزیي چبح ح دٍاسدّن .ًطز تزهِ . ضفیغ آثبدی  ػجذاهلل . فٌَى ٍ رٍضْبی هطبٍرُ .چب -2

 آخزیي چبح حبتوی  حسیي ٍ ّوکبراى . کتبة جبهغ ثْذاضت ػوَهی .داًطگبُ ػلَم پشضکی ضْیذ ثْطتی .  -3
 

 

 جديل َفتگی کلیات  ارائٍی درس

 استاد مربًط ػٌَاى هغبلت تاریخ جلسٍ

 هسؼَدیتز دک ارتجبط ، ػَاهل هَثز ٍ ًقص ٍسبیل ارتجبط جوؼی   26/6/1398 1

 یهسؼَددکتز  اّذاف ٍ اصَل آهَسش ثْذاضت   2/7/98 2

 یهسؼَددکتز  فزآیٌذ آهَسش ثْذاضت ٍ اًتخبة رٍش هٌبست    9/7/98 3

 یهسؼَددکتز  آهَسش هذدجَ ٍ ارسضیبثی در آهَسش  16/7/98 4

 یهسؼَددکتز  تْیِ ثزًبهِ آهَسضی ثز اسبس فزآیٌذ حل هطکل  23/7/98 5

 یهسؼَد دکتز تْیِ ثزًبهِ آهَسش خبًَادُ  30/7/98 6

)تؼغیل 7/8/98 7

جلسِ رسوی(

 ججزاًی

 تؼزیف هطبٍرُ ،اّذاف ٍ هْبرتْب ٍ ًقص هبهب در هطبٍرُ 

 یهسؼَددکتز 

 یهسؼَددکتز  ارسضیبثی ثزًبهِ هطبٍرُ ، ثلَؽ ،آهبدگی سایوبى ٍ ضیزدّی  8/8/98 8

 


