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 ...پرستاری و مامایی زنجان...../ مرکزدانشکده

 ................................ماماییگروه آموزشی: ..

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

مشاوره تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از  عنوان واحد درسی:

 بارداری

دانشکده/ مرکز آموزشی 

  درمانی:

 ری و مامایی زنجانپرستا

 پایه اجباری علوم دروس نوع واحد درسی: 
مشاوره در  رشته تحصیلی:

 مامایی

تعداد 

 واحد

 نظری:

1 
 کارشناسی ارشد  مطقع تحصیلی: کارورزی: 5/0کارآموزی: عملی:

تعداد 

        ساعت

نظری 

11 
 کارورزی: 62کارآموزی: عملی:

ترم 

 تحصیلی
 سایر کارورز کارآموز

 کد درس:

13 

 - - - 6 6و1مهارت ارتباطی پیشنیاز:  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 اعظم ملکینام و نام خانوادگی:
بهداشت مادر  رشته تحصیلی:

 و کودک

 مربیرتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

 71130473110شماره تماس:
پست 

 malekia@zums.ac.irالکترونیک:

دانشکده پرستاری و  -انتهای بلوار مهدوی -رمندانشهرک کا -زنجان  محل کار:

 دپارتمان مامایی -مامایی زنجان

  نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:تاریخ تدوین طرح  نحوه برگزاری دوره:
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 درس:

  ترکیبی مجازی حضوری
 تاریخ 

شماره جلسات بازنگری 

 شده:

    تاریخ تدوین

15/11/91 

نیسمال 

-98دوم 

91 

 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 اشنایی با مشاوره تنظیم خانواده 

 :)اهداف اختصاصی )رفتاری  

  خانواده تنظیم مشاوره انجام چگونگياشنایی با اصول علمی و 

  بارداري از پیشگیري مختلف هاي روش كاربرد چگونگي با آشنایي 

  مددجو به ها روش از استفاده آموزشامادگی و کسب مهارت 

  پرخطر مدجویان ارجاع و شناسایینحوه 

 

 :حیطه شناختی 

  تعریف و تاریخچه تنظیم خانواده را به اختصار شرح دهد.تنظیم خانواده را 

 .هدف از مشاوره تنظیم خانواده را بیان کند 

 دهد شرح را خانواده تنظیم مشاوره هاي گام و اصول 

  شرح دهد.نحوه انجام مشاوره در تنظیم خانواده را 

  ضرورت پیشگیری از بارداری و تاکید خاص بر پیشگیری از حاملگی

 ناخواسته را شرح دهد.

 عوارض، طریقه استفاده و دروه  -، مزایا اندیکاسیون، کنتراندیکاسیون

داخل  -سدی -)هورمونی انواع روشهاي  پیشگیري از بارداريهای پی گیری 

 دائمی( را شرح دهد. -رحمی

 ای تنظیم خانواده در بیماری های خاص و نحوه ارجاع آشنایی با روشه

 را شرح دهد. انها

 مشاوره تنظیم خانواده مبتنی بر شواهد را بیان کند. 

 را شرح دهد دنیا در بارداری از پیشگیری نوین روشهای انواع 
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 :حیطه عاطفی 

 وجه و مشارکت فعال در مباحث نظری که در بخش مطرح می شودت 
. 

 ی:حیطه روانی حرکت 

 . )قادر باشند به  در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان

 درصد: 17طور مستقل تا 

 5 دائمیی( را  -داخل رحمی -سدی -مورد مشاوره تنظیم خانواده )هورمونی

 .انجام دهد
 3  مورد مشاوره تنظیم خانواده در بیماری های خیاص و ارجیاع ان را ان

 انجام دهد
 1 ی را ارائه دهد.مورد پمفلت اموزش 
 1 مورد ژورنال کالپ و کنفرانس اموزشی را برگزار کند 

 1 موردIUD .را جایگذاری نماید 
  

 روش های تدریس:

ایفای                                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                                                                                                                                             پرسش و پاسخ                                                                          سخنرانی

شبیه سازی شده                                بیمار                                                                                    کارگاه                                                                                                                 نمایش عملی                                    نقش

              Bedside teaching                                  

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 سایل داخل بخشو

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کتب مرتبط با موضوع  تدریس مطالعه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 پاسخ به سواالت  –پرسش و رفع ابهامات -ارائه کنفرانس–کاراموزی حضور در 

 -: مجازها

  محدودیتها:

 اجتناب از خوردن وآشامیدن -لسایلنت بودن موبای
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 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 :فهرست منابع درسی  
 چاپ اخرین ویلیامز زایمان بارداری

 اسپیروف اندوکرینولوژی

  سادوک و کاپالن روانپزشکی
 .بهداشت وزارت خانوده تنظیم راهنمای و ها بخشنامه

 خانواده ظیمتن زمینه در روز به مقاالت

 

 روش ارزیابی:

مشاهده 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

 

چند 

 گزینه ای

 

 جورکردنی
صحیح / 

 غلط

 نمره(:  60بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.60) نمره قبولی از    

حضور و غیاب 

 درصد 10 کالسی:
 درصد 10 مشارکت کالسی:

-انجام تکالیف عملی و پروژه: 

 درصد 10

 درصد 20امتحان پایان ترم:  -امتحان میان ترم: -درصد 10کوئیز:

 سایر موارد:
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

کالس  2-4   1

 ارشد

 مشاوره از هدف به را خانواده تنظیم تاریخچه و تعریف را خانواده تنظیم

 .خانواده تنظیم

 حاملگی از پیشگیری بر خاص تاکید و بارداری از پیشگیری ضرورت

 . ناخواسته

 دکتر ملکی

کالس  2-4   2

 ارشد

 دهد شرح را خانواده تنظیم مشاوره های گام و اصول

 .دهد شرح را خانواده تنظیم در مشاوره انجام نحوه

 دکتر ملکی

کالس  2-4   3

 ارشد

 دروه و استفاده طریقه عوارض، -مزایا ، کنتراندیکاسیون اندیکاسیون،

 -سدی -هورمونی) بارداری از پیشگیری  روشهای انواع گیری پی های

 (دائمی -رحمی داخل

 دکتر ملکی

کالس  2-4   4

 ارشد

 دروه و استفاده طریقه عوارض، -مزایا ، یکاسیونکنتراند اندیکاسیون،

 -سدی -هورمونی) بارداری از پیشگیری  روشهای انواع گیری پی های

 (دائمی -رحمی داخل

 دکتر ملکی

کالس  2-4   5

 ارشد

 دروه و استفاده طریقه عوارض، -مزایا ، کنتراندیکاسیون اندیکاسیون،

 -سدی -هورمونی) داریبار از پیشگیری  روشهای انواع گیری پی های

 (دائمی -رحمی داخل

 دکتر ملکی

کالس  2-4   6

 ارشد

 ارجاع نحوه و خاص های بیماری در خانواده تنظیم روشهای با آشنایی

 انها

 دکتر ملکی

کالس  2-4   7

 ارشد

 دکتر ملکی شواهد بر مبتنی خانواده تنظیم مشاوره

کالس  2-4   8

 ارشد

 دکتر ملکی دنیا در بارداری از پیشگیری نوین روشهای انواع

 0            تاریخ امتحان پایان ترم:                 تاریخ امتحان میان ترم: 

 


