
 بنام خداوند بخشنده مهربان

 
 

 واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 فرم طرح درس الکترونیکی

سمینار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتی :عنوان درس  

  0410-0412 تحصیلی  سال – اول  :نيمسال و سال    

  015815 شماره درس:

   مامایی و بهداشت باروری گروه آموزشی :    

 ساعت 00حداقل  :مدت درس الکترونیکی)بر حسب ساعت(   

  دکتری تخصصی بهداشت باروری 3دانشجویان ترم گروه هدف:   

  دکتری تخصصی بهداشت باروری رشته و مقطع تحصیلی:   

دانشکده پرستاری و مامایی           محل اجرا:   

  مشخصات مسئول درس و اساتید:  

9107  تلفن تماس:پور                          : دکتر مریم کیانمسئول درس  

    kianpour@mail.mui.ac.ir:پست الکترونیک

 اساتید درس

  9138:  تلفن تماس                                   اشرف کاظمیخانم دکتر  :استاد درس

  .mui.ac.irkazemi@nm :پست الکترونیک 

mailto:kianpour@mail.mui.ac.ir


  9139:  تلفن تماسخانم دکتر محبوبه والیانی                                    :استاد درس 

  valiani@nm.mui.ac.ir پست الکترونیک: 

----تلفن تماس:                             جناب آقای دکتر پیام کبیرید درس: استا  

        .compayam.kabiri@gamil: الکترونیکپست 

  9139:  تلفن تماس                                   شهناز کهنخانم دکتر  :استاد درس  

 9153:  تلفن تماس                    .ir kohan@nm.mui.ac پست الکترونیک: 

 9107  تلفن تماس:                : دکتر مریم کیان پور                       درس استاد

   kianpour@mail.mui.ac.ir:پست الکترونیک 

 

 مقدمه)توضیح مختصری ازدرس(:

انجام تحقیق و تتبع در زمینه موضوعات بهداشت باروری ایجاد مهارت در شناخت، این درس به منظور 

چالش ها دستیابی به بینش عمیق در ارتباط با  دوره دکتری بهداشت باروری ودانشجویان ومامایی 

 درزمینه فوق ارائه میگردد.

  

 درس:  کلیف اهدا

به منظور دستیابی به بینش  ومامایی انجام تحقیق و تتبع در زمینه موضوعات بهداشت باروری – 5

 چالش ها درزمینه فوقعمیق در ارتباط با 

 اهداف رفتاری:

 : دانشجویان کالس قادر باشند ایان کالسدر پ

 تشخیص دهد. بهداشت باروری راچالش های موجود در مطالعات  *

 را تشخیص دهد. ماماییچالش های موجود در مطالعات *

 انواع مدل های رفتاری در بهداشت را توضیح دهد.*

 .درمطالعات بهداشت باروری آشنا شودبا چالش های روش شناسی پژوهش *

 .های ارایه یک پژوهش استاندارد در مطالعات بهداشت باروری ومامایی را بشناسد چالش*
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 چالش های مطالعات مداخالتی در زمینه بهداشت باروری را بداند *

 جهت یافتن بهترین شواهد و ارزیابی نقادانه آن در زمینه بهداشت باروری مهارت کسب کند*

 اتید مربوطهطراحی و انجام پروژه تحقیقاتی زیر نظر اس*

 آشنایی دانشجو با محتوای علمی موضوع انتخابی برای ارائه *

 

 نحوه ارائه تدریس :

 مجازی( –ترکیبی)حضوری 

 ارزشیابی  شیوه

 نمره عنوان ردیف

 نمره 2 حضور فعال در کالس 5

 نمره 53 انجام پروژه در راستای عالقه تحقیقاتی دانشجو 2

 نمره 1 ژورنال کالب قالب در موضوع پژوهشی ارائه  3

 
 

 ابزارهای ارائه درس 

موارد مورد نیاز در ارائه 

 درس

 عنوان

 محتوای الکترونیک دوره/ درس √

 تاالرهای گفتگو √

 آزمون ها √

 تکالیف √



 اتاق گپ √

 منابع √

 لینک ها √

 نظر سنجی √

 

 وظایف و تکالیف فراگیر:

 حضور فعال در جلسات آنالین*

 (برگزاری وبینار، شرکت در وبینارف )ارائه کالسی، ارائه تکالی *

 منابع:

 کلیه سایت های موجود در این زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سمینار مطالعات مستقل موضوعات بهداشتی جدول زمانبندی درس  

روزهای سه شنبه 61-61زمان  

82. کالس  مکان: دانشکده پرستاری و مامایی  

طالبرئوس م نوع برگزاری مدرس / مدرسین  ردیف تاریخ 

 خانم دکتر والیانی

 خانم دکتر کهن

 دکتر کیان پور
 

22/1/5500 معرفی درس حضوری  1 

27/1/5000 چالش های موجود در مطالعات بهداشت باروری حضوری خانم دکتر کاظمی  2 

1/9/5005 تعطیل رسمی . شهادت امام رضا )ع(  

 خانم دکتر والیانی

 خانم دکتر کهن

 دکتر کیان پور

 

52/9/5005 چالش های موجود در مطالعات مامایی حضوری  3 

57/9/5005 مفاهیم، سازه ، مدل، تئوری و ... حضوری خانم دکتر کاظمی  4 

21/9/5005 اهداف مدل ها و تئوری ها حضوری خانم دکتر کاظمی  5 

3/8/5005 اجزاء مدل و تئوری ها و محوه شکل گیری آنها حضوری خانم دکتر کاظمی   6 

50/8/5005 سطوح مداخالت رفتاری، اعتقاد سالمت حضوری خانم دکتر کاظمی  7 

59/8/5005 سوشیال مارکتینگ، تئوری شناختی اجتماعی حضوری خانم دکتر کاظمی  8 

20/8/5005 مدل اکولوژیک حضوری خانم دکتر کاظمی  9 

5/7/0550 مدل های برنامه ریزی، رفتارهای سازمانی حضوری خانم دکتر کاظمی  11 

مداخله ای و جمع بندیمدل های  حضوری خانم دکتر کاظمی  8/7/5005  11 

ش شناسی پژوهشچالش های رو  آنالین آقای دکتر کبیری   51/7/5005  12 

22/7/5005 چالش های ارایه یک پژوهش استاندارد آنالین آقای دکتر کبیری  13 

27/7/0055 انواع مطالعات پژوهشی آنالین آقای دکتر کبیری  14 

1/50/5005 تعطیل رسمی  -- 

53/50/5005 چالش های مداخالت بهداشت باروری آنالین آقای دکتر کبیری  15 

هماهنگی  یافتن بهترین شواهد آنالین آقای دکتر کبیری

 اد وتاس

 دانشجویان

16 

 ارزیابی نقادانه مقاالت آنالین آقای دکتر کبیری
 
 

هماهنگی 

 اد وتاس

 دانشجویان

17 



 
 
 

قای نوروزیآ  کارگاه 

ساعت 1   

Advanced search  هماهنگی

مدرس کارگاه 

 و دانشجویان

18 

 خانم دکتر کهن

 خانم دکتر والیانی

 دکتر کیان پور

 
 

 ساعت 1

)حضوری و 

 آنالین(

ع کار عملی در کنار متخصص مرتبط با موضو

 سمینار 

هماهنگی 

 واساتید 

 دانشجویان

19 

 

 

 لینک کالس مجازی : 
https://eclass.mui.ac.ir/b/kqd-ruf-xjd 
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