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شایع سنین باروری و  آشنایي با اصول راهنمایي مددجو به منظور پیشگیری از مشکلات در این درس دانشجویان ضمن 

دانش و مهارت های لازم برای شناسایي عوارض جسمي و رواني ناشي از مشکلات مذکور و ارجاع به موقع پیامدهای آن، 

 را کسب خواهند نمود.مددجویان 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 آشنایي با اصول راهنمایي و مشاوره در پیشگیری از مشکلات شایع در سنین باروری  -

 اصول برخورد با مددجو در مشکلات شایع سنین باروری و شناسایي عوارض و ارجاع صحیح آن ها -

   (:Core Competencyی )توانمنداهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر 

  پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 :بتواند  در حیطه شناختي

 را شرح دهدو مكانیسم هاي ایجاد کننده آن را تعریف بحران  .1

 مقایسه کندر ایران و جهان را د عوامل موثر بر آنهاو مامایي ه ب طشیوع انواع بحران هاي مربو .2

را بیان نموده و در مورد بررسی وضعیت جسمانی و  مددجویان مبتال به سرطان های شایع زناناصول برخورد با  .3

 روانی و ارجاع صحیح آنان توضیح دهد

را بیان نموده و در مورد بررسی وضعیت جسمانی و بیماریهاي مقاربتي و ایدز اصول برخورد با بیماران مبتال به  .4

 روانی و ارجاع صحیح آنان توضیح دهد

ل برخورد با مددجویان نابارور و تحت درمان ناباروری را بیان نموده و در مورد بررسی وضعیت جسمانی و اصو .5

 روانی و ارجاع صحیح آنان توضیح دهد

 تکنیک های خودمراقبتی در در مواجهه با بیماری ها و اختالالت شایع زنان را ذکر نماید. .6

پرخطر مانند اختالالت فشارخون در بارداری، خونریزی های  اصول برخورد، راهنمایی و مشاوره در بارداری های .7

 دوران باداری، و بیماری های داخلی و جراحی در بارداری را به تفکیک شرح دهد.

 بیان نماید. مرگ داخل رحمی را اصول برخورد، راهنمایی و مشاوره در سقط، حاملگی خارج رحم، و  .8
 ناخواسته را شرح دهد. بارداریاصول برخورد، راهنمایی و مشاوره در  .9

 .را بیان نمایدنحوه برخورد، راهنمایی و ارجاع زنان دچار تجاوز  .11
اصول برخورد با سوء استفاده جنسی در دوران کودکی و نوجوانی و بزرگسالی و نحوه راهنمایی و ارجاع آنان را  .11

 توضیح دهد.

 انی را توضیح دهد.اصول برخورد، راهنمایی و ارجاع صحیح زنان دچار اعتیاد و زنان زند .12

 در حیطه عاطفی:

 اشتیاق نشان دهد.فعالیت های محوله در انجام تکالیف و  -
 نقطه نظرات آنان احترام بگذارد. هبدر بحث های گروهی حقوق همتایان را رعایت نموده و  -
 در انجام فعالیت ها و کارهای گروهی احساس مسئولیت نشان دهد. -

 در حیطه روانی حرکتی:

از طریق بازی نقش با همتایان  السدر کرا  مامایي در مشکلات خاص دوره باروریدانش فراگرفته و اصول مربوط به مشاوره 

  به کار بندد.

 :1رویکرد آموزشی

                                                           
1. Educational Approach 



 

 

1مجازی                                      حضوری                                               2ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-یاددهیهای  روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 حضوریویکرد ر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 س................درارائه تقویم جدول 

 کلاس....................................روز و ساعت 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

 معارفه و آشنایي با طرح درس- 1

  بحران و مکانیسم های ایجاد کننده آن-

را  عوامل موثر بر آنهاو مامایي ه ب طبحران هاي مربو-

 و جهانر ایران د

 دکتر لیلا امیني 10/8/1001 سخنراني تعاملي

                                                           
1 . Virtual Approach 

2 . Blended Approach 



 

 

اصول برخورد با مددجویان مبتال به سرطان های شایع  2

 زنان
سخنراني تعاملي، 

یادگیری مبتني بر 

 سناریو

 دکتر لیلا امیني 10/8/1001

بیماریهاي مقاربتي و اصول برخورد با بیماران مبتال به  3

 ایدز
سخنراني تعاملي، بحث 

 گروه کوچکدر 

 دکتر لیلا امیني 2/7/1001

اصول برخورد با مددجویان نابارور و تحت درمان  4

 ناباروری
سخنراني تعاملي، بازی 

 نقش توسط همتایان

 دکتر لیلا امیني 9/7/1001

تکنیک های خودمراقبتی در در مواجهه با بیماری ها و  5

 اختالالت شایع زنان
سخنراني تعاملي، بحث 

 کوچکدر گروه 

 دکتر لیلا امیني 18/7/1001

اصول برخورد و راهنمایی و ارجاع بارداری های پرخطر  6

) اختالالت فشارخون در بارداری، خونریزی های دوران 

 باداری( 

سخنراني تعاملي، 

 یادگیری مبتني بر تیم

 دکتر لیلا امیني 21/7/1001

اصول برخورد و راهنمایی و ارجاع بارداری های پرخطر  7

 )بیماری های داخلی و جراحی در بارداری(
سخنراني تعاملي، 

 یادگیری مبتني بر تیم

 دکتر هما صادقي 10/7/1001

اصول برخورد، راهنمایی و مشاوره در سقط، حاملگی  8

 خارج رحم، و مرگ داخل رحمی

سخنراني تعاملي، 

یادگیری مبتني بر 

 سناریو

 دکتر هما صادقي 7/6/1001

 بحثسخنراني تعاملي،  راهنمایی و مشاوره در بارداری ناخواستهاصول برخورد،  9

 در گروه کوچک

 دکتر هما صادقي 10/6/1001

سخنراني تعاملي،  نحوه برخورد، راهنمایی و ارجاع زنان دچار تجاوز 11

یادگیری مبتني بر 

 حل مسئله

 دکتر هما صادقي 21/6/1001

دوران کودکی و اصول برخورد با سوء استفاده جنسی در  11

 نوجوانی و بزرگسالی

سخنراني تعاملي، 

یادگیری مبتني بر 

 سناریو

 دکتر هما صادقي 26/6/1001

اصول برخورد، راهنمایی و ارجاع صحیح زنان دچار  12

 اعتیاد و زنان زندانی

سخنراني تعاملي، بازی 

 نقش

 دکتر هما صادقي 5/9/1001

 

 

 

 



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلامنظم در کحضور 

 مقرر انجام تکالیف در موعد-

 مطالعه منابع معرفي شده -

 فعالیت های گروهي و کلاسيمشارکت فعال در -

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 ارزیابي تکویني  -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 - آزمون پایاني 

 درصد10 حضور و مشارکت فعال در کلاس  

 درصد70 ردی و گروهيپروژه های ف انجام تکالیف و
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