
 بسمه تعالی

 تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 مامایی-دانشکده پرستاری زاری:محل برگ                               ارشد مقطع کارشناسی-مامایی مشاورهرشته و مقطع تحصیلی:                                   خانوادهتنظیم  مشاوره: نام و کد درس

 ملکوتی مدرس:                                                                                -دروس پیش نیاز:                                       واحد نظری 1تعداد و نوع واحد) نظری /عملی(:

 آن اهدافو  خانواده تنظیم با آشناییاهداف: 
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 حیطه
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 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه 

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی تکالیف دانشجو

 بودجه بندی

 

 جلسه اول

 

 با رسمی ادیان نظر از را خانواده تنظیم و بهداشت  

 نماید بیان اسالم نظرات بر تاکید

 مشاورهمفهوم  با دهد شرح را خانواده تنظیم تاریخچه

 تنظیم در مشاوره علمی اصول و نوادهخا تنظیم

 .نماید بیان را  خانواده

-سخنرانی  شناختی

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

و   میان آزمون 

و نحوه  آخرترم

 بحثشرکت در 

 گروهی

 نمره 2

 نام را کالهکها و دیافراگمها کش،¬اسپرم دموا انواع جلسه دوم

 .ببرد

 کالهکها و دیافراگمها کش،¬اسپرم مواد اثر مکانیسم

 کش،¬اسپرم مواد تاثیر میزانو دهد شرح را

 و مستمر استفاده موارد در کالهکها و دیافراگمها

 .کند بیان را معمول استفاده موارد در و صحیح

 کش،¬رماسپ مواد خطرات و فواید جانبی، آثار

 کند بیان را کالهکها دیافراگمها،

-سخنرانی  شناختی

پرسش و پاسخ 

 و بحث گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

 کالسی

آزمون  میان و 

 آخرترم

 نمره 2

 ترکیبی قرصهای:  پیشگیری مختلف روشهای کلیات جلسه سوم

 صرفا قرصهای ،( COCs) بارداری از جلوگیری

–سخنرانی  شناختی

 پاسخ و پرسش

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

 کالسی

 نمره 2 و آزمون  میان 



 بارداری از جلوگیری فوریتی قرصهای و پروژستینی

(ECP کنتراندیکاسیونهای و اندیکاسیونها بهمراه 

 .کند بیان را خطرات و فواید جانبی، آثار ، استفاده

 آخرترم گروهی بحث و

 بارداری از پیشگیری روشهای اصلی دستورالعمل جلسه چهارم

  ایران اسالمی درجمهوری

 تنظیم اداره مدارس و جمعیت،خانواده سالمت دفتر

 بهمراه  وجمعیت خانواده

 مراکز در بارداری از پیشگیری العمل دستور 

 بهداشتی

–سخنرانی  شناختی

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

پروژکتور، ویدئو 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث  دقیقه 121

 ارائه و کالسی

 کالس در کنفرانس

آزمون  میان و 

 آخرترم

 نمره 2

 رحمی داخل:  پیشگیری مختلف روشهای کلیات پنجم جلسه

(IUDs)، حلقه و برچسب ماهیانه، تزریقی روشهای-

 کنتراندیکاسیونهای و اندیکاسیونها بهمراه ترکیبی های

 بهمراه آنها خطرات و فواید جانبی، آثار ه،استفاد

 روشهای مورد در, WHO, SIGN مختلف گایدالین

 . کند بیان را پیشگیری مختلف

– سخنرانی شناختی

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 پروژکتور، ویدئو

 کتاب مقاله،

 بحث در مشارکت دقیقه 121

 ارائه و کالسی

 کالس در کنفرانس

 و میان  آزمون

 آخرترم

 مرهن 2

 نزدیکی باروری، زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای ششم جلسه

 انواع( LAM) شیردهی آمنوره روش و منقطع

 .کند بیان را باروری زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای

 زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای مواد اثر مکانیسم

  دهد شرح را باروری

 باروری، زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای تاثیر میزان

 و مستمر استفاده موارد در LAM و منقطع نزدیکی

 .کند بیان را معمول استفاده موارد در و صحیح

– سخنرانی شناختی

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 پروژکتور، ویدئو

 کتاب مقاله،

 بحث در مشارکت دقیقه 121

 ارائه و کالسی

 کالس در کنفرانس

 و میان  آزمون

 آخرترم

 نمره 2

 بارداری از پیشگیری وسایل نوین روشهای با نهایت در هفتم جلسه

 از پیشگیری قصد با مراجعین به و باشد آشنا دنیا در

 .بدهد مشاوره بارداری

– سخنرانی شناختی

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 پروژکتور، ویدئو

 کتاب مقاله،

 بحث در مشارکت دقیقه 121

 ارائه و کالسی

 کالس در کنفرانس

 و میان  آزمون

 آخرترم

 نمره 2

و ارائه تکالیف  گروهی بحث و پاسخ و پرسش جلسه هشتم جلسه

 توسط دانشجویان

– سخنرانی شناختی

 پاسخ و پرسش

 گروهی بحث و

 پروژکتور، ویدئو

 کتاب مقاله،

 بحث در مشارکت دقیقه 121

 ارائه و کالسی

 کالس در کنفرانس

 و میان  آزمون

 آخرترم

 نمره 6
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