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 هدف کلی:

 آشنایی با اصول راهنمایی در پیشگیری از مشکالت شایع در سنین باروری (1

آشنایی با اصول برخورد با مددجو در مشکالت شایع سنین باروری، شناسایی عوارض و  (2

 ارجاع صحیح آن

 

 جلسه اول 
آشنایی با  –هدف کلی: آشنایی با تعریف بحران و عوامل ایجاد کننده آن در ایران و جهان 

 اصول مداخله در بحران
  دانشجو در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 بحران راتعریف نماید. (1

 مکانیسم های ایجاد کننده بحران را شرح دهد. (2

 توضیح دهد.بحرانهای مامایی مربوط به ایران و جهان را  (3

 عوامل موثر بر ایجاد بحران را برشمارد. (4

 اصول مداخله در بحران را توضیح دهد.  (5

  جلسه دوم 

هدف کلی: آشنایی با روشهای برخورد با مبتالیان به سرطانهای شایع زنان و بررسی 

 وضعیت جسمس و روانی و ارجاع صحیح آنها 
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد:-اهداف ویژه 

 وضعیت جسمی و روانی مبتالیان به سرطان رحم را شرح دهد. (1

 اصول برخورد و ارجاع صحیح مبتالیان به سرطان رحم را توضیح دهد. (2

 وضعیت جسمی و روانی مبتالیان به سرطان سرویکس را بیان نماید. (3



 اصول برخورد و ارجاع صحیح مبتالیان به سرطان سرویکس را شرح دهد. (4

 مبتالیان به سرطان پستان را توضیح دهد.وضعیت جسمی و روانی  (5

 ماید.اصول برخورد و ارجاع صحیح مبتالیان به سرطان پستان را بیان ن (6

 

 

 

 جلسه سوم 

درمان نازایی و بررسی هدف کلی: آشنایی با روشهای برخورد با زنان نابارور و تحت 

 وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح آنها
 پایان قادر باشد:دانشجو  باید در  -اهداف ویژه 

 وضعیت جسمی و روانی زنان نابارور را توضیح دهد.(1

 اصول برخورد و ارجاع صحیح زنان نابارور را توضیح دهد.(2

 جلسه چهارم 

: آشنایی با روشهای برخورد با زنان مبتال به بیماریهای مقاربتی و هدف کلی

 ایدزو بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح آنها
  دانشجو  باید در پایان قادر باشد: -ویژهاهداف 

 وضعیت جسمی و روانی زنان مبتال به بیماریهای مقاربتی را توضیح دهد. (1

 اصول برخورد و ارجاع صحیح زنان مبتال به بیماریهای مقاربتی را توضیح دهد. (2

 وضعیت جسمی و روانی زنان مبتال به ایدزرا شرح دهد. (3

 مبتال به ایدزرا توضیح دهد.اصول برخورد و ارجاع صحیح زنان  (4

 جلسه پنجم 

: آشنایی با تکنیکهای خود مراقبتی در مواجهه با بیماریها و هدف کلی

 اختالالت شایع در زنان
 قادر باشد: جلسه دانشجو  باید در پایان -اهداف ویژه 

 .تکنیکهای خود مراقبتی در دیابت را شرح دهد (1

 تکنیکهای خود مراقبتی در فشار خون را توضیح دهد.  (2

 تکنیکهای خود مراقبتی در بیماریهای قلبی را بیان نماید. (3

 جلسه ششم 



اصول برخورد در حاملگی ناخواسته و سقط و ارجاع : آشنایی با هدف کلی

 صحیح آنها
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 شی از بارداری ناخواسته را برشمارد.مشکالت جسمی و روحی نا (1

 نحوه صحیح ارجاع زنان دارای حاملگی ناخواسته را بیان نماید. (2

 مشکالت جسمی و روحی ناشی از سقط را توضیح دهد. (3

 نحوه صحیح ارجاع زنان سقط کرده را شرح دهد. (4

 س شکری برای استحضار 

 جلسه هفتم 

رحمی،خونریزیهای  : آشنایی با اصول برخورد با حاملگی خارجهدف کلی

 دوران بارداری و مرگ داخل رحمی و نحوه ارجاع آن
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 وضعیت جسمی و روانی زنان با حاملگی خارج رحمی را شرح دهد. (1

 نحوه صحیح ارجاع زنان با حاملگی خارج رحمی را توضیح دهد. (2

 خونریزیهای دوران بارداری را بیان نماید. وضعیت جسمی و روانی زنان مبتال به (3

 نحوه صحیح ارجاع زنان مبتال به خونریزیهای دوران بارداری شرح دهد. (4

 وضعیت جسمی و روانی زنان با مرگ جنین داخل رحمی بر شمارد. (5

 دهد. با مرگ جنین داخل رحمی  را توضیحنحوه صحیح ارجاع زنان  (6

 

 جلسه هشتم 

برخورد با زنان مبتال به مسمومیت حاملگی و : آشنایی با اصول هدف کلی

 نحوه ارجاع آنان
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 را شرح دهد.مبتال به پراکالمپسی وضعیت جسمی و روانی زنان  (1

 را توضیح دهد.مبتال به پراکالمپسی نحوه صحیح ارجاع زنان  (2

 اکالمپسی را بیان نماید. مبتال بهوضعیت جسمی و روانی زنان  (3

 دهد. را شرح اکالمپسی مبتال بهنحوه صحیح ارجاع زنان  (4

 

 جلسه نهم 



: آشنایی با اصول برخورد با زنان باردار مبتال به هدف کلی

 فشارخون،دیابت،بیماریهای قلبی و....... و نحوه ارجاع آنان
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

فشارخون،دیابت،بیماریهای قلبی و.......   باردار مبتال به و روانی زنان وضعیت جسمی (1

 .بیان نمایدرا

فشارخون،دیابت،بیماریهای قلبی و.......  را  باردار مبتال به زنان نحوه صحیح ارجاع (2

 گزارش نماید.

 

 

 جلسه دهم 

: آشنایی با اصول برخورد با زنان باردار با ارتباط جنسی غیر هدف کلی

 قانونی یا تجاوز جنسی و نحوه ارجاع آنان
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 .توضیح دهدراباردار با روابط جنسی غیر قانونی  وضعیت جسمی و روانی زنان (1

 بر شمارد.رابا روابط جنسی غیر قانونی  باردار زنان نحوه صحیح ارجاع (2

 تجاوز جنسی را بیان نماید.با روابط جنسی غیر وضعیت جسمی و روانی زنان باردار (3

 گزارش کند. رابا تجاوز جنسی  باردار زنان نحوه صحیح ارجاع (4

 جلسه یازدهم 

: آشنایی با زنان پرخطر)زندانی،معتاد، و....( و هدایت صحیح آنها هدف کلی

 به مراکز تخصصی
 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

 .مادران معتاد را شرح دهدوضعیت جسمی و روانی  (1

 مادران معتاد به مراکز تخصصی توضیح دهد. نحوه صحیح ارجاع (2

 .زنان زندانی را گزارش نمایدوضعیت جسمی و روانی  (3

 زنان زندانی را بیان نماید. نحوه صحیح ارجاع  (4

 جلسه دوازدهم 

کودکی و نوجوانی  ء استفاده جنسی در: آشنایی با اصول برخورد با سوهدف کلی

 و بزرگسالی و نحوه ارجاع آنان

 دانشجو  باید در پایان جلسه قادر باشد: -اهداف ویژه 

وضعیت جسمی و روانی زنانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند را براساس  (1

 .دورانهای مختلف زندگی به تفکیک شرح دهد



جنسی قرار گرفته اند را براساس اصول صحیح برخورد با زنانی که مورد سوء استفاده  (2

 دورانهای مختلف زندگی به تفکیک بیان نماید.

نحوه صحیح ارجاع زنانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند را براساس دورانهای  (3

 مختلف زندگی به تفکیک گزارش نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه ارزشیابی دانشجو:-

 

 نمره1حضوروغیاب                  -

 نمره4ام تکالیف محوله         انج-

 نمره11شرکت درامتحان پایان ترم    -

 نمره5کارآموزی                   -

 

 

 

 

 

 منابع:

 آخرین چاپ           بیماریهای زنان نواک -

 آخرین چاپزنان ومامایی دنفورث  بیماریهای -

-James david k.high risk pregnancy management options,.london:w.b.saunders,.last 
edition.                                                                                                                                           

-Sadock Virginia Alcott,ruiz pedro"Kaplan and sadock,s comprehensive textbook of 
psychiatry"Lippincott Williams and wilkins.last edition                                                     

-Gelder Michael G,lopez ibor juan j.andreasen nancy A "New Oxford Textbook of 
psychiatry"Oxford university press,USA.last dition.                                                          

 بررسی مقاالت معتبر وبه روز-

 

 وایت برد-نمایش فیلم واسالید-پرسش وپاسخ-بحث گروهی-روش تدریس:سخنرانی

 

 



 

 

 

 

 وایت برد-ویدیوپروژکتور-موالژوسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// %01 شفاهی کوئیز

ارائه مقاله  تکالیف محوله

 درکالس

01%   

آزمون پایان 

 ترم

  01/00/51 %01 کتبی

حضور فعال در 

 کالس

  هرجلسه %1 حضوروغیاب

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضورمنظم درکالس

 رعایت نظم کالس

 خاموش نمودن تلفن همراه

 انجام وارائه به موقع تکالیف

 

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

                           



 مشاوره مامایی درمشکالت خاص دوره باروری جدول زمانبندی درس                                       

  14-16سه شنبه هاروز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 خانم خلیلی مدیریت بحران-بحرانتعریف  23/6/55 1

 " اصول مشاوره وبرخورددرسرطانهای شایع زنان 33/6/55 2

 " "       "         "     درزنان نابارور                          6/7/55 3

4 13/7/55 

 

"      "          "    درمبتالیان به بیماریهای 

 مقاربتی وایدز

" 

-فشارخون-خودمراقبتی دردیابتتکنیکهای  23/7/55 5

 بیماری قلبی و....

" 

 "  و.... یقلب یماریبتکنیکهای خودمراقبتی  27/7/55 6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 

 

   

 

 


