باسمهتعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم طرح برنامه درسی
مشخصات استاد
نا و نا خانوادگی :فاطمه رستمخانی

دانشکده :پرستاری و مامايی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مامايی

گروه آموزشی :مامايی

مرتبه دانشگاهی :مربی

سابقه تدريس 8 :سال

مشخصات درس
عنوان درس :ارتباطات ،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت )3
واحد نظری1 :

تعداد واحد1 :

عملی- :

کارآموزی- :

کارورزی- :

دروس پیش نیاز:نوزادان ،کودکان ،بارداری و زايمان ،اصول خدمات بهداشتی ،روانشناسی ،اصول تغذيه

نیموال :اولوال تحصیلی95-96:

مشخصات دانشجویان
رشته تحصیلی:

مامايی

مقطع :کارشناسی

تعداد دانشجويان 74:نفر( )25-22

در صورتیکه بیش از يه مدرس درس فوق را تدريس مینمايندلطفا تعدادواحديا مجموع ساعاتی را که نابعالی تدريس میفرمايید ،قید نمايید.
تعداد واحد مدرس دو -:
نا و نا خانوادگی -:
شرح واحد درسی :در اين درس دانشجويان با اصول ارتباطات ،آموزش بهداشت و مشاوره آشنا شده و چگونگی کاربرد آنها را در
بهداشت باروری و مادر و کودک می آموزند.
هدف كلی درس :آشنا شدن دانشجويان با اصول ارتباطات ،آموزش بهداشت و مشاوره و اينکه دانشجويان قادر به کاربرد يافتههای
علمی در مورد بهداشت ووزن بارداری بارداری ،حین زايمان و پس از آن باشند و با شناخت نوزاد و کودک سالم و آسیبپذير بتوانند
با ارائه خدمات بهداشتتتتی ،در هت کمه به ت مین بهداشتتتت و ستتتممت وتتتمی
نمايند.
اهداف جزیی درس:
دانشجو پس از پايان اين دوره کمسی قادر باشد:


ارتباطات ،تعري  ،اهمیت ،عوامل موثر را توضیح دهد.



اصول ارتباطات ،ارتباط موثر ونقش وسايل ارتباط معی را بیان نمايد



تغییرات فیزيولوژی بارداری را توضیح دهد.
1

روانی و ا تماعی مادر و کودک و خانواده اقدا



مراقبت های معمول بارداری را شرح دهد.



افراد پر مخاطره در بارداری را بشناسد.



تغییرات پاتولوژيه بارداری را تشخیص دهد و ار اع نمايد.



مشکمت شايع دوران بارداری را توضیح دهد.



مراقبتهای معمول حین زايمان را شرح دهد.



مشخصات انقباضات واقعی با کاذب را مقايوه نمايد.



موارد خطر حین زايمان را توضیح دهد.



نتايج آزمايشات و سونوگرافی را تفویر نمايد.



مراقبت های معمول پس از زايمان را توضیح دهد.



عوارض روانی بعد از زايمان را توضیح دهد.



مشاوره شیردهی و نوی پس از زايمان برای زنان بدهد.



تعري



فنون و مهارتهای مشاوره را شرح دهد.



مشاوره و اصول و اهداف مشاوره را بیان نمايد.

نقش ماما در مشاوره با مادر و کودک را ايفا نمايد.

روش تدریس:سخنرانی -پرسش و پاسخ ،ايفای نقش Role Play
وسایل كمک آموزشی:تخته و ماژيه – ويديو پروژکتور ديتا– پوستر
برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث

1

95/66/31

ارتباطات ،تعري  ،اهمیت ،عوامل موثر

2

95/64/17

اصول ارتباطات ،ارتباط موثر ونقش وسايل ارتباط معی

3

95/64/28

آموزش بهداشت و مراقبتهای دوران بارداری و موائل خاص آن و مشاوره

7

95/68/12

مراقبت هنگا زايمان و پس از زايمان و شیردهی

5

95/68/26

6

95/69/16

فنون و مهارتهای مشاوره و نقش مامادر مشاوره با مادر و کودک

4

95/69/27

ايفای نقش دانشجويان در کمس

8

95/16/68

تعطیل

9

95/16/28

مشاوره و اصول و اهداف مشاوره

تعري

امتحان پايان تر وساعت امتحان 17:66
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برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث

1

95/64/64

ارتباطات ،تعري  ،اهمیت ،عوامل مؤثر

2

95/64/21

اصول ارتباطات ،ارتباط موثر ونقش وسايل ارتباط معی

3

95/68/65

آموزش بهداشت و مراقبتهای دوران بارداری و موائل خاص آن و مشاوره

7

95/68/19

مراقبت هنگا زايمان و پس از زايمان و شیردهی

5

95/69/63

6

95/69/14

فنون و مهارتهای مشاوره و نقش مامادر مشاوره با مادر و کودک

4

95/16/61

ايفای نقش دانشجويان در کمس

8

95/16/15

ايفای نقش دانشجويان در کمس

95/16/24

9

مشاوره و اصول و اهداف مشاوره

تعري

امتحان پايان تر وساعت امتحان 16:66

نحوه ارزشیابی دانشجویان:
پايان تر %66 :
تکالی

کمسی%16 :

آزمون دورهای يا پرسش و پاسخ%26 :
مشارکت فعال در بحث%16 :
منابع:
 رضاسلطانی پروانه ،پارسای ،سوسن .)1391( .بهداشت مادر وکودک .تهران :انتشارات سنجش.
 کانیگها  ،گری و همکاران ( .)2616بارداری و زايمان .تر مه مله منصور اقصی.

 حاتمی حوین .)1384( .کتاب امع بهداشت عمومی .چاپ دو  .تهران :انتشارات ار مند.
 شفیع آبادی عبداهلل .)1385( .فنون و روشها ی مشاوره ،تهران انتشارات ترمه.

 راما چالدران .)1388( .آموزش بهداشت .تر مه فروغ شفیعی .انتشارات دانشگاه تهران.
 وکیلی محمد موعود .)1396( .ارتباط شناسی و مهارتهای ارتباطی میان فردی ،زنجان ،دانشگاه علو پزشکی زنجان.
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