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کسـب آگـاهی در مـورد کـاربرد     و تنظـیم خـانواده   اصـول وروشـهاي  محتـرم بـا    آشنایی دانشجویان :هدف کلی درس  
   در موردهر یک از روشهاي پیشگیري از حاملگیصحیح،عوارض وآموزش به مددجو

  :اهداف اختصاصی

  :از دانشجویان گرامی انتظار می رود در پایان این درس
  .را تعریف نمایند ظیم خانوادهتن -1

 .تنظیم خانواده  را بیان کنند  اهداف-2

 . د ننقش برنامه هاي تنظیم خانواده  را در کنترل جمعیت بیان کن -3

  دنتارخچه تنظیم خانواده را درجهان وایران شرح ده-4
 د ناهمیت برنامه هاي تنظیم خانواده رابیان کن-5

  را نام ببرندتنظیم خانواده  روشهايانواع -6

  دنقرصهاي ضد بارداري راشرح دهانواع  عوارضوموارد کاربرد -7
 .روشهاي تزریقی ضد حاملگی را توضیح دهند-8

 دنروشهاي مکانیکی ضد بارداري رابیان کن-9

 دنروشها ي طبیعی ضد بارداري را برشمار-10

11- IUD دنو موارد کاربرد آنرا شر ح ده 

  .دنبارداري را بیان کن روشهاي دایمی پیشگیري از-12
  .دنضد بارداري راشرح ده )سدکننده(روشهاي باریر-13
  .پیشگیري از حاملگی را شرح دهندروشهاي اورژانس -14
  .بیان کنند در برنامه هاي تنظیم خانواده را نقش مشاوره-15
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  پیشگام تدریس طراحی
  مدت  جلسه

  )ساعت(
  اتاهداف جلس  موضوع

  :انتظار می رود، پس از پایان جلسهاز دانشجویان گرامی  

  ٢  اول
 تعریف -اهداف وبیانارزشیابی آغازین 

تاریخچه تنظیم - تنظیم خانواده  
  قلمرو تنظیم خانواده  - خانواده  

  تعریف ارائه نماید 2تنظیم خانواده براي   – 1
سنی فعالیت   تنظیم خانواده  را -سطوح  اجتماعی  -2

  .ا تبیین نمایدوماهیت هر یک ر  مشخص نموده
    .ندتاریخچه تنظیم خانواده رابیان ک-3
  

  ٢  دوم
تنظیم خانواده  و اهداف و اهمیت 

  استراتژي ها

  .تنظیم خانواده  در سه سطح را ذکر کند  اهداف-1
تنظیم خانواده  را در سالمت مادر و کودك  نقش و اهمیت -2

    و جامعه مشخص نماید
  

  ٢  سوم
  -دهروش هاي کلی تنظیم خانوا

  روش هاي سنتی
  .  انواع روش هاي تنظیم خانواده را نام ببرد – 11
  آشنا شودو مزایا ومعایب آنها را ذکر کند روش هاي سنتی با – 2

  روش هاي هورمونی  ٢  چهارم

  .رانام ببردانواع روش هاي هورمونی پیشگیري از بارداري  -1
  .دشرح دهانواع قرص هاي ترکیبی را  -2
  .ها را نام ببرد  OCP مزایا و معایب-3
  .ترکیبی را توضیح دهد OCPمکانیسم اثر -4
  . شرح دهدموارد منع مصرف مطلق و نسبی قرص هاي ترکیبی را  – 5

  ٢  پنجم
  قرص هاي مولتی فاز و منو فاز

  روش هاي هورمونی تزریقی  

  توضیح دهد  راقرص هاي مولتی فاز و منو فاز  -1
  .عوارض شایع آنها را نام ببرد -2
  .دستور العمل مصرف در صورت فراموشی را توضیح دهد -3
  .را شرح دهد CYCLOFEM   و DMPAموارد کاربرد -4
  اثر بخشی آنها را توضیح دهد-مکانیسم عمل -5
  ارائه نماید هر کدام را مزایا و معایب  -6

  ٢  ششم
  فراورده هاي  اسپرم کش  و باریر

و دیافراگم وسایل -ککاله- کاندوم
  داخل رحمی

  انواع مواد اسپرم کش رانام برده ونحوه اثر وکاربرد آنها را بداند-11
  .را نام ببرد IUDانواع  -3
  . مکانیسم عمل و اثربخشی آنها را توضیح دهد -4
  را توضیح دهد IUDعوارض شایع استفاده از  -5
 را لیست نماید IUDمزایا و معایب -6

  .راذکر کند  IUDسب براي کارگذاري زمان هاي منا-7
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  ٢  هفتم
Emergency contraception-

  وازکتومی و توبکتومی

  . روش هاي پیشگیري اورژانس رانام ببرد-1
  .مکانیسم عمل لوونورژسترول را شرح دهد-2
   روش هاي دائمی را شرح دهد -3
نکات ضروري در خصوص مراقبت هاي بعد از عمل را لیست  -4

  نماید

ارزشیابی -برنامه ریزي-مشاوره-برقراري ارتباط  ٢  هشتم
  فعالیت هاي تنظیم خانواده

  .اصول برقراري ارتباط را نام ببرد -1
روش هاي آموزشی موثر در آموزش تنظیم خانواده رابا توجه به  -2

  خصوصیات مراجع پیشنهاد نماید
  .انواع روشهاي مشاوره را با هم مقایسه نماید-3

جمعیتی فعالیت هاي تنظیم خانواده را  يهابا توجه به شاخص -4
  ارزشیابی نماید

  تحصیلی فراگیران  تشخیص پیشرفت       ارزشیابی تراکمی  ١  نهم 
  
  

  :ژگیهاي تدریس  وی
  سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی:روش تدریس

  الگوي پیش سازمان دهنده،یاد گیري مبتنی بر حل مسئله:الگوي تدریس
  یت برد،ماژیک،کامپیوتر،دیتا پروژکتوروا:منابع مورد نیاز

  نکات قابل توجه دانشجویان 
  ر جوابی و تشریحیاارزشیابی بصورت تستهاي چه -1
 حضور منظم و به موقع  در ارزشیابی تاثیر خواهد داشت  -2

  خروج از کالس در بین ساعات تدریس ممنوع می باشد  -3

  بود ارائه درس بصورت سخنرانی پرسش و پاسخ و بحث گروهی خواهد -4
  روش ارزشیابی دانشجو

  

  

  نمره      درصد  شرح فعالیت   ردیف

  2  %10  حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی  1

  4  %20  آزمون هاي کالسی و بین ترم  2

  2  %10  انجام تکالیف درسی و گزارش دهی   3

  12  %60  آزمون پایانی  4

  20  %100  جمع  
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