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 بالینی  (Course Plan)طرح دوره

 مشخصات کلی:

 و سالمندی سالمت جامعهپرستاری : گروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

در سنین  زنان و مردانسالمت  کارآموزي نام درس

    باروري

 سالمت جامعه پرستاريکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی

 مشخصات درس:

زنان و سالمت  کارآموزي نام درس:

     مردان

اپیدمیولوژي پیش نیاز: کاراموزی 1 تعداد واحد:  

 

   1400-1401 سال تحصیلی اولزمان برگزاری :     نیمسال 

 هفته دوم ترم 8در  

 دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مسوول درس : 

 02143651820 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 
bastani.f@iums.ac.ir 

 : اهداف درس

 هدف کلی : 
 دانشجویان در پایان این درس قادر خواهند بود که الگوهای مهم سالمت زنان و مردان را بشناسند 

تمرکز دارد. در این باروری چالشهای مهم باروری در زنان و مردان در مقاطع سنین  و نگرانیو  مرتبط با سالمتی مشکالت این درس بر 

و پیشگیری و غربالگری از سرطانها و بیماریهای  ، مشاوره قبل از اردواج  نازایی و عقیمیبلوغ بارداری  چالشهای درس مسایل مختلفی نظیر

 مورد بحث و بررسی قرار می گیردو تفاوت های واکنشهای قیزیکی و سایکولوزیکی شایع در زنان و مردان 

 گروهی، ارائه ژورنال کالب  مصاحبهراند بالینی،  کار عملی، شیوه تدريس:
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 تکالیف  دانشجويان :وظايف/ 

  در کاراموزی  فعالحضور 

زنان و دف )چالشهای گروه هدیدگاهها و و  مشکالت ارزیابی گرداوری اطالعات مرتبط با سالمتی و در خصوص گزارشیارائه 

 خواهد بود.مراکز خدمات بهداشتی ابعاد مختلف سالمتی در یکی از ( در در سنین باروریمراجعه کننده مردان 

 :ام دهندبشرح ذیل انجدر کاراموزی خود را دیگر وظایف و تکالیف  این که از دانشجویان عزیز  انتظار می رود کهضمن 

 دارای زیربنای علمی مناسب باشند. .1

 باشند. داشته با پرسنل و مراجعین و مددجویاناسب من تعامل و حضور .2

زنان و مردان در  تحلیل تفاوتهای جنسیتی درو ارزیابی سعی در در کالس با استفاده از مطالب تدریس شده  .3

ابزار های با بکارگیری )در مقوله های مرتبط با سالمتی و کیفیت زندگی از ابعاد مختلف سنین باروری 

 .دننمایبه روز مطالعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش های و  (معتبر

 .نمایندئه و تحویل اار خود رادر تاریخ های مقرر تکالیف  .4

تحلیل یافته های خود بر اساس در  و ارتباط مثبت با پرسنل و ارائه نکات آموزشی ،با توسعه تفکر انتقادی  .5

 .د.نفعال باشمصاحبه های بعمل آمده 

 

 : بالینی طول دوره در نحوه ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن

اذر ماه  28و  27 در تاریخ های ترم  هفته دوم 8در مرکز بهداشت شهر زیبا در  نمره( 10)  در کارآموزیفعال حضور  -1

  خواهد بود. دیماه  8و  5و  4و  1و نیز  1400

تمایزات جنسیتی مرتبط با ابعاد سالمت زنان و  مردان در سنین باروری و در خصوص دیماه هم  12و  11در تاریخ  -2

 نمره(  10)  می یابد اصاختص ارائه گزارش شفاهی و کتبیبه  سالمتی

 مقاالت خارجی مرتبط با ایتم های درس منابع درس در واحد نظری و  نهادي براي مطالعه :منابع پیش


