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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مامايی و بهداشت باروری گروه آموزشی:                   مامايی ايران -پرستاری دانشکده:

 مامايی ارشد کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع             

تئوری د:نوع واح                     1 تعداد واحد:                                     روانشناسی زن و خانوادهنام درس: 
   

 ندارد يا همزمان:  یش نیازپ 

 5کالس مکان برگزاری:                                 10-12 : ساعتيکشنبه، ز زمان برگزاری کالس: رو

 دکتر حسن پور خانم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                                   15 تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

اجتماعی زن و خانواده، نقش و وظایف و حقوق زن و ارتقای  –در این دوره دانشجویان در زمینه خصوصیات روانی 

 سالمت وی آشنا می شوند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
  

 وصیات روانشناختی زن در دوران های حساس و نقش ها ی متفاوت و متعدد آن هاآشنایی دانشجویان با خص -
 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 حیطه یرفتار ژهیاهداف و ینینابیاهداف ب جلسه

اول
  

 

 یابیو ارز ییآشنا -1

ارائه طرح  ان،یدانشجو

 درس

 

 

 . آشنایی با دانشجویان1

 . شرح طرح درس 2

   ف دوره و تکالیف دانشجویان.روشن ساختن اهدا2

 

دیدگاه های نظریه  دوم

 پردازن در مورد زنان

 

 

در  را . دیدگاه نظریه پردازن مانند فروید، کارل یونگ، کارن هورنای1

 مورد زنان را شرح دهد.

 . طرحواره جنسیتی بم را بداند.2

 قران و اسالم را درباره زنان توضیح دهد. ،اهلیتج. دیدگاه 3

 به مقایسه دیدگاه های مختلف درباره زنان باشد.. قادر 4

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

خصوصیات روانشناسی  سوم

زن و مرد. شباهت ها و 

  تفاوت ها

 از خصوصیات روانشناسی زن در ابعاد مختلف آگاه باشد.. 1

 د مختلف بداند.خصوصیات روانشناسی مختلف مرد را در ابعا. 4

. با آشنایی با تفاوت های زن و مرد در مراحل مختلف تغییرات زندگی 3

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز
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 قادر به کمک به افراد باشد.

 

 استرس و زنان چهارم

 

 عوامل استرس زا در زنان را بشناسد.. 1

 ی را به مادر آموزش دهد.. مقابله با استرس در باردار2

 . مقابله با استرس بعد از زایمان را به مادر آموزش دهد.3

  را بکار ببندد.راه های کاهش استرس را در تغییرات زندگی قادر باشد . 4

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

وه های مقابله با شی پنجم

 بحران

 

 ل کننده بحران را شرح دهد.عوامل متعاد. 1

 . انواع بحران را بشناسد.2

 . مراحل بحران را در مشکالتی که فرد دچار آن شده را تشخیص دهد.3

. قادر به کمک به فرد در مراحل بحران مربوط به مشکالت بهداشت 4

 باروری باشد.

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

 عوامل موثر بر اشتغال زنان را شرح دهد. .1 اشتغال و زنان ششم

 . تاثیرات اشتغال زنان را بر خانواده توضیح دهد.2

 . روش های مدیریت زمان برای زنان شاغل را بداند.3

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

 یروانشناس اتیخصوص هفتم

 در بارداری زن

ا تغییرات روانشناختی زن در هر سه ماهه بارداری آشنایی داشته . ب1

 باشد.

 توضیح دهد.جدید . نگرش سایر فرزندان خانواده در برابر ورود نوزاد 2

. قادر باشد وظایف مرد در خانواده در برابر زن باردار را به آنان آموزش 3

 دهد.

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیلو تح هیتجز

 یروانشناس اتیخصوص هشتم

 والد شدن ددر فراین زن

 د شدن را شرح دهد.لااجزای فرایند و .1

 . تعلق خاطر در والد شدن را توضیح دهد.2

 . کاربرد تئوری وابستگی را در رابطه مادر و نوزاد تحلیل کند.3

 . مشکالت مادر شدن در نوجوانان و زنان مسن را لیست کند.4

شامل مراحل:  یشناخت

کاربرد،  دن،یدانش، فهم

 بیو ترک لیو تحل هیتجز

 

 :سيتدر های وهیش

 پرسش و پاسخ   شده یزیبرنامه ر یسخنران   یسخنران

بر  یمبتن یریادگی  (PBLبر حل مسئله) یمبتن یریادگی  یگروه بحث

 )میت

 

 : مدرسفعالیت 

 منابع اطالعاتی یمعرف، تکالیف محوله به دانشجو تیهدا  ،یبحث گروه سخنرانی و ارائه درس به شکل
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 (دیدانشجو: )لطفا شرح ده فیو تکال فيوظا

 محوله، حضور منظم در کالس فیانجام تکال ،یدر بحث گروه شرکت

 :  یکمک آموزش لیوسا

   دیپروژکتور اسال  تخته و گچ  برد تیوا

 

 و درصد نمره: )از نمره کل( یابیارزش نحوه

 درصد 20شرکت فعال در کالس   درصد نمره  30 فیانجام تکال      درصد نمره 50ترم انیآزمون پا

  

 

 آزمون نوع

  غلط -حیصح یجور کردن          ای¬نهیچندگز       هپاسخ کوتا     یحیتشر

  

 (:ديپیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببر منابع

1- Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & sadock comprehensive text book of psychiatry. Last 

edition. 

 .1392. نشر جامعه نگر. روانپزشکی در مامایی . تالیف جنتی -2

 .1395مترجم: سهیل سمی. تهران: انتشارات ققنوس. چاپ هفتم. کارن هورنای. روانشناسی زنان.  -3

  .1380هران: انتشارات نقش و نگار. ویت کن جورجیا. فشار روانی بر زن. مترجم مهدی قراچه داغی. ت -4

 .1391بهداشت روان در بارداری و زایمان. مرضیه اکبرزاده. نشر حیدری.  -5

 سایر منابع موجود در اینترنت با توجه به نیاز فراگیران -6

 

 
 


