
 
 مامایی -پرستاری دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 سَم ترم داًطجَیاى مخاطبان:     هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ ٍ رٍضْای پیطگیری از بارداریعنوان درس : 

 هاهایی در هطاٍرُ ارضذ کارضٌاسی

 12-14دٍضٌبِ   ت راایرا:ساعت پاسخگویی به سواال                              ٍاحذ ًظری 1 واحذ: تعذاد

        95-96ًیوسال اٍل ّفتِ اٍل(8) 14-16دٍضٌبِ  زهاى ارائه درس:

  دکترسَسي حیذرپَر :هذرس                        95-96ًویسال اٍل سال تحصیلی  نروسال:

                                                       1ٍ2هْارتْای ارتباطی   پرش نراز: وسدر

 

           آضٌایی با هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ ٍ رٍضْای پیطگیری از بارداری  :هدف کلی درس

فراگیراى ضوي آضٌایی با اصَل ػلوی هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ، با ًحَُ ضٌاسایی ٍ ارجاع هذدجَیاى شاح درس:  

 پرخطر آضٌا هی ضًَذ ٍ در ػول ًیس آهادگی ٍ هْارت الزم را فرا هی گیرًذ
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آضٌایی داًطجَ با هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ -1

  آضٌایی داًطجَ با ضرٍرت پیطگیری از بارداری با تاکیذ خاظ بر پیطگیری از حاهلگی ّای ًاخَاستِ -2

 هسایا، طریقِ استفادُ( داًطجَ با رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، آضٌایی  -3

 داًطجَ با رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ استفادُ(آضٌایی  -4

 ارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ استفادُ(با ٍسایل داخل رحوی پیطگیری از ب داًطجَ آضٌایی  -5

 ْای دائوی پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ استفادُ(داًطجَ با رٍض آضٌایی  -6

)قلبی، دیابت، صرع، آسن، اچ آی ٍی، افراد دچار  آضٌایی داًطجَ با رٍضْای تٌظین خاًَادُ در بیواریْای خاظ-7

 ًاتَاًی رٌّی ٍ ..............(

 رداری در دًیابا رٍضْای ًَیي پیطگیری از با داًطجَ آضٌایی -8

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول

 آضٌایی داًطجَ با هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ: هذف کلی

 : اهذاف ویژه

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 سیاست ّای جذیذ تٌظین خاًَادُ در کطَر را  بیاى کٌذ -1-1

 هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ ٍ اّذاف آى را تَضیح دّذ -2-1

 اصَل ٍ گام ّای هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ را ضرح دّذ -3-1

 حقَق هراجغ در هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ را ضرح دّذ -4-1

را تَضیح  RLP ،CCA ،GATHER,REDIهذل ّای هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ ضاهل هطاٍرُ اًگیسضی،  -5-1

 .دّذ

 جلسه دوم
 کیذ خاظ بر پیطگیری از حاهلگی ّای ًاخَاستِآضٌایی داًطجَ با ضرٍرت پیطگیری از بارداری با تا هذف کلی:

 اهذاف ویژه :



 

 

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 ضرٍرت پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -1-2-

 بارداری ًاخَاستِ را تؼریف کٌذ -2-2

 آهارّای هَجَد در زهیٌِ بارداری ًاخَاستِ را تَضیح دّذ -3-2

 ػلل بارداری ًاخَاستِ را تَضیح دّذ-4-2

 تَضیح دّذ کِ زًاى پرخطر از ًظر بارداری ًاخَاستِ چِ زًاًی ّستٌذ -5-2

 ػَارض بارداری ًاخَاستِ را تَضیح دّذ6-2

 اقذاهات الزم برای پیطگیری از بارداری ًاخَاستِ در ًَجَاًاى را تَضیح دّذ7-2

 جلسه سوم
ارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ داًطجَ با رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری ) ػَ آضٌایی هذف کلی: 

 استفادُ(

 اهذاف ویژه :

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

اًَاع رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری) قرظ ّای خَراکی ترکیبی، قرظ ّای پرٍشسترًٍی، دپَ، -1-3

 را  تَضیح دّذ ) skin patchایوپلٌت، آی یَ دی َّرهًَی، ریٌگ ّای ٍاشیٌال ٍ 

 رض رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذػَا-2-3

 کٌتراًذیکاسیًَْای رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ  -3-3

 هسایای رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -4-3

 طریقِ استفادُ رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -5-3

 جلسه چهارم

داًطجَ با رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ  آضٌایی کلی: هذف 

 استفادُ(

 اهذاف ویژه :

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

را  ، اسفٌج ٍ ...(cervical cap)کاًذٍم زًاًِ ٍ هرداًِ، دیافراگن،  اًَاع رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری -1-4

 تَضیح دّذ

 ػَارض رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ-2-4

 کٌتراًذیکاسیًَْای رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -3-4

 هسایای رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -4-3

 را تَضیح دّذ طریقِ استفادُ رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از بارداری -5-3

 جلسه پنجن
داًطجَ با ٍسایل داخل رحوی پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ  آضٌایی : هذف کلی

 استفادُ

 اهذاف ویژه :

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 رحوی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذػَارض ٍسایل داخل  -1-5



 ایل داخل رحوی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذکٌتراًذیکاسیًَْای ٍس -2-5

 هسایای ٍسایل داخل رحوی پیطگیری از بارداری را تَضیح دّذ -3-5

 تَضیح دّذ طریقِ استفادُ ٍسایل داخل رحوی پیطگیری از بارداری را -4-5

 جلسه ششن
ذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ داًطجَ با رٍضْای دائوی پیطگیری از بارداری ) ػَارض، کٌتراً آضٌایی  کلی:هذف 

  استفادُ(

 اهذاف ویژه :

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 .هسایای بستي لَلِ در زًاى را تَضیح دّذ -1-6

  .ػَارض بستي لَلِ در زًاى را ضرح دّذ -2-6

 .کٌتراًذیکاسیًَْای بستي لَلِ در زًاى را تَضیح دّذ -3-6

 .رٍضْای اًجام تَبکتَهی را تَضیح دّذ -4-6

 .هسایای ٍازکتَهی را تَضیح دّذ -5-6

 .ػَارض ٍازکتَهی در هرداى را ضرح دّذ -6-6

 .کٌتراًذیکاسیًَْای ٍازکتَهی را تَضیح دّذ -7-6

 .رٍش اًجام ٍازکتَهی را تَضیح دّذ -8-6

 .هراقبت ّای بؼذ از اًجام ٍازکتَهی را تَضیح دّذ -9-6

 جلسه هفتن
ٌظین خاًَادُ در بیواریْای خاظ)قلبی، دیابت، صرع، آسن، اچ آی ٍی، افراد آضٌایی داًطجَ با رٍضْای ت هذف کلی:

 دچار ًاتَاًی رٌّی ٍ ..............(

 اهذاف ویژه :

 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 .رٍضْای تٌظین خاًَادُ در هبتالیاى بِ بیواری قلبی را تَضیح دّذ -1-7

 .ح دّذرٍش تٌظین خاًَادُ در بیواراى صرػی را تَضی -2-7

 .رٍش تٌظین خاًَادُ در افراد دیابتی را تَضیح دّذ -3-7

 .رٍش تٌظین خاًَادُ در هبتالیاى بِ اچ آی ٍی را تَضیح دّذ -4-7

  .رٍش تٌظین خاًَادُ در افراد دچار ًاتَاًی را تَضیح دّذ-5-7

 جلسه هشتن
 آضٌایی با رٍضْای ًَیي پیطگیری از بارداری در دًیا هذف کلی:

 ژه :اهذاف وی
 درپایاى دانشجو قادر باشذ

 .را تَضیح دّذ HIV  ٍSTDهَاد اسپرم کص ٍ هیکرٍب کص هَثر در هقابل  -1-8

 .ّای لًٍََرشسترٍلی کَچکتر را تَضیح دّذ IUDٍسایل داخل رحوی هسی بذٍى چارچَب ٍ  -2-8

 .( را تَضیح دّذNuva Ring, Nestorone, proge ringحلقِ ّای ٍاشیٌال جذیذ)  -3-8

 .رٍضْای سذی جذیذ) حلقِ ّای داخل ٍاشًی سلیکًَی ٍ فاقذ َّرهَى، کاًذٍم ّای ًاهرئی( را تَضیح دّذ -4-8

 .ٍاکسٌْای جلَگیری از حاهلگی را تَضیح دّذ -5-8

 .رٍضْای جلَگیری از بارداری در هرداى)َّرهًَی ٍ غیر َّرهًَی( را تَضیح دّذ-6-8

 .ى) رٍضْای غیر جراحی هاًٌذ کیٌاکریي داخل رحوی( را تَضیح دّذرٍضْای سادُ برای ػقین سازی زًا -7-8
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 پرسص ٍ پاسخ -سخٌراًی -بحث گرٍّی روش تدریس:

 
 

 وسایل آموزشی :

 ٍایت برد -ٍیذیَپرٍشکتَر

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 اعتس تاریخ 

حضَر فعال در 

 کالس

تواهی جلسات  5% -

طبق برًاهه ریسی 

 آهَزشی 

در ساعت 

 کالس

از جلسه دٍم به  %02 - ارائه کٌفراًس

 بعد

در ساعت 

 کالس

در ساعت  بعد از هفته چهارم %02 چٌد گسیٌه ای آزهَى ًین ترم

 کالس

در سالي  پایاى ترم  %55 چٌد گسیٌه ای آزهَى پایاى ترم

 اهتحاًات

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضَر هٌظن ٍ بوَقغ درکالس      

 ضرکت در بحث ّای گرٍّی ٍ پاسخ بِ سَاالت هطرح ضذُ در کالس      

 خاهَش ًوَدى تلفي ّوراُ در کالس درس     

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                        02/6/59تبریخ تحویل:  

 



 هشاوره تنظرن خانواده و روشهای پرشگرای از بارداری      جذول زهانبنذی درس       
 ل(ّفتِ ا8ٍ) 14-16دٍضٌبِ ه : روز و ساعت جلس                  

 

 

 هذرس هوضوع ها جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر سَسي حیذرپَر آضٌایی داًطجَ با هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ 5/7/95 1

آضٌایی داًطجَ با ضرٍرت پیطگیری از بارداری با  12/7/95 2

 تاکیذ خاظ بر پیطگیری از حاهلگی ّای ًاخَاستِ  

حیذرپَر+ دکتر

 داًطجَیاى

3  
19/7/95 

داًطجَ با رٍضْای َّرهًَی پیطگیری از  ی آضٌای

بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ 

 استفادُ(

حیذرپَر+ دکتر

 داًطجَیاى

4  
26/7/95 

داًطجَ با رٍضْای سذ کٌٌذُ پیطگیری از  آضٌایی 

بارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ 

 استفادُ

حیذرپَر+ دکتر

 داًطجَیاى

داًطجَ با ٍسایل داخل رحوی پیطگیری از  آضٌایی  3/8/95 5

یارداری ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ 

 (استفادُ

حیذرپَر+ دکتر

 داًطجَیاى

آضٌایی داًطجَ با رٍضْای دائوی پیطگیری از بارداری  10/8/95 6

 ) ػَارض، کٌتراًذیکاسیًَْا، هسایا، طریقِ استفادُ
حیذرپَر+ دکتر

 اًطجَیاىد

آضٌایی داًطجَ با رٍضْای تٌظین خاًَادُ در  17/8/95 7

بیواریْای خاظ)قلبی، دیابت، صرع، آسن، اچ آی ٍی، 

 افراد دچار ًاتَاًی رٌّی ٍ ..............(

حیذرپَر+ دکتر

 داًطجَیاى

8 24/8/95 
 

حیذرپَر+ دکتر آضٌایی با رٍضْای ًَیي پیطگیری از بارداری در دًیا /

 اىداًطجَی

 


