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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی تحصیلی: یرشتهو  مقطع   کودکان         آموزشی: گروه       پرستاری   دانشکده:

 داروشناسی و آموزش بیمار :یش نیازپ تئوری :دنوع واح     2.5     تعداد واحد: بهداشت مادر و نوزاد: نام درس

 سامانه نویداسکای روم و  : مکان برگزاری  4-2، 12-10      :ساعت            سه شنبه   :روز : زمان برگزاری كالس

 ، دکتر کرمیدکتر مسعودیخ  :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر کیمیا کرمی:مسئول درس          :تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

 و کودک، مادر فعاليت قلمرو نوزادان، و مادران بهداشت مفاهيم اساس اين بر .است استوار اسالم موازين بر و سالم جامعه يک ريزي پي بر درس اين

 حفظ در تأمين، آموزش اهميت بهداشت، جهاني سازمان استراتژيهاي به توجه با اوليه بهداشتي مراقبتهاي ارائه در اولويت يک عنوان به زن سالمت

 با درس اين .شوند مي داده شرح يائسگي و زايمان بارداري، ، بلوغ هاي دوره در موجود مشکالت از پيشگيري و نوزادان و مادران سالمت ارتقاء و

 توانايي تا وآن ها فرصت مي دهد  به نوزاد و مادر زندگي طبيعي مراحل با آشنايي و عملي و نظري آموزش هاي حيطه در دانشجويان فعاالنه حضور

 در و نمايد آنها کسب مشکالت و مسائل تشخيص و فرزند انتظار در خانواده کلي طور به و نوزاد و جنين مادر، سالمت ارزيابي براي را الزم هاي

 .گيرند کار به پرستاري تدابير انجام براي را خود هاي آموخته مختلف هاي موقعيت

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 کهنسالي تا نوجواني از جمعي و فردي بطور زنان سالمت بهبود به نسبت دانشجو فهم امکان ساختن فراهم 

 کهنسالي و يائسگي نوزادي، کودک، تولد حاملگي، بلوغ، همانند تکامل و رشد به مربوط مسائل بر تاکيد 

 نوزاد و جنين مادر، با ارتباط در زايمان از بعد بالفاصله و زايمان مختلف مراحل رهبري و هدايت در الزم مهارتهاي کسب 

 مذهبي و فرهنگي اجتماعي، مسائل گرفتن نظر در با خانواده و مادر به زايمان از پس بهداشت آموزش دادن 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 نمايد بيان را نوزاد و مادر بهداشت کليات.  

 دهد توضيح را مثل توليد دستگاه فيزيولوژي و آناتومي. 

 دهد توضيح انرا مراقبتهاي و بلوغ . 

 دهد توضيح انرا مراقبتهاي و يائسگي . 

 دهد توضيح را جنين تکامل و رشد مراحل و لقاح. 

 ببرد نام را بارداري هاي نشانه و عالئم . 

 کند بيان را بارداري دوران هاي مراقبت . 
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 دهد توضيح را جنين سالمت ارزيابي روشهاي . 

 ببرد نام را ژنتيک مشاوره مهم موارد . 

 کند تعريف را آن بر مؤثر عوامل و طبيعي زايمان . 

 نمايد مقايسه هم با را زايمان درد کاهش دارويي غير و داروئي مختلف هاي روش. 

 کند بيان انرا پرستاري مداخالت و فيزيولوژيکي و فيزيکي تغييرات بورپريوم، دوران . 

 کند بيان را بارداري از پيشگيري و خانواده تنظيم مختلف هاي روش. 

 

 های تدريس:شیوه

 ☒پرسش و پاسخ         ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  ☐بحث گروهی 

  سخنرانی در سامانه نوید ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، و انجام تکالیف به صورت الکترونیکی :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 مثبت دارد .  ازیدرون و خارج کالس امت یریادگی یها تیمشارکت در فعال

   فیو انجام تکال یقبل یبا آمادگ نی، مطالعه و حضور در کالس آنال ی* مراجعه به منابع آموزش

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 باشد .  یآن م نییهفته بعد از تع کی فیمهلت ارائه تکال نیآخر

 نمره مربوط به آن تعلق نخواهد گرفت.   فیعدم ارائه تکل ای ریصورت تاخ در

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ نیکالس آنال سسروی وب    ☐ یریادگی تیرمدی سامانه         ☐ وترکامپی          ☐پروژکتور  دئووی ☐برد  تیوا

 (: دیموارد  )لطفاً نام ببر رسای        ☒ دیفراد یآزمون مجاز سامانه

 به صورت پرسش و پاسخ یمجاز یو فضا یو سخنران نتیبه صورت پاورپو یکیالکترون دینو سامانه

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 ستینمره از ب تیفعال فيرد

 2-1 در زمان مقرر ديدر سامانه نو فیانجام تکال 1

 1 ديدر سامانه نو یكالس یهاآزمون 2

 1 نيآنال یمجاز یهاحضور در كالس 3

 2-1 امتحان مستمر 4

 14 ترم انيامتحان پا 5
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 نوع آزمون

  ☐غلط  -حصحی ☐ کردنی جور          ☒ ای¬نهچندگزی       ☐ کوتاه پاسخ     ☐ یحیتشر

  -----------( دیموارد )لطفا نام ببر ریسا

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

 
 

 

 منابع فارسی:

 

 نویسنده ضیغمی و کاشانیپرستاری بهداشت مادران و نوزادان 

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه بهمربوط ای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 

 کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  عهده مدرس است ولی ترجیحاً انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 3/12/1400 
معرفی و آشنایی با کالس و نحوه 

 اداره تکالیف
*     20 

 دکتر کرمی

2 17/12/1400 
کلیات پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد
* * * *  20 

 دکتر کرمی

 24/12/1400 
دستگاه  یولوژیزیو ف یآناتوم

 زن یتناسل
 * * *   

 دکتر مسعودی

 دکتر مسعودی   * * *  و مشاوره کیژنت 16/1/1401 3

 یدکتر کرم 20 * * * * * سالمت زن 23/10/1401 4

5 30/1/1401 
) لقاح و رشد نیتکامل جفت و جن

 (ینیجن
 * * *   

 دکتر مسعودی

 دکتر مسعودی 20  * * *  نیسالمت جن یابیارز 6/2/1401 6
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 یدکتر کرم 20 * * * * * یباردار 20/2/1401 7

   * * * * * بارداریمراقبت های دوران  27/2/1401 8

 دکتر مسعودی  * * * *  ) در دو گروه( یعیطب مانیزا 3/3/1401 9

 دکتر مسعودی  * * * *  مانیکاهش درد زا یروش ها 10/3/1401 10

 یدکتر کرم 20 * * * * * مانیدوره پس از زا 17/3/1401 11

 یدکتر کرم 20 * * * * * ریپذ بیآس یها یباردار 24/3/1401 12

13 31/3/1401 
در  عروقی – یقلب یها یماریب

 یباردار
* * * * * 

 یدکتر کرم 20

 یدکتر کرم 20 * * * * * بیماری های عفونی در بارداری 7/4/1401 14

 یدکتر کرم 20 * * * * * نیجن ریپذ بیآس یها تیوضع 14/4/1401 15

 یدکتر کرم 20 * * * * * 1خانواده میو تنظ بهداشت 21/4/1401 16

17 
28/4/1401 

 
 * * * * * 2خانواده میو تنظ بهداشت

 یدکتر کرم 20

          

 

 

 


