
 بسمه تعالی

 باروری دوره خاص مشکالت در مشاوره: درس نام

 نام مدرس: دکتر فاطمه نصیری

می باشد واحد بالینی  5/0و  واحد تئوری 5/1الزم به ذکر است که این درس )واحد بالینی  25/0و  تئوری 75/0میزان واحد: 

 د آقاجانی تدریس انجام می شود(.اساتید دکتر فاطمه نصیری و دکتر مولوکه بصورت یک هفته در میان توسط 

 جلسه 6: تئوری جلسات تعداد

 :درس شرح

 و دانش شده، آشنا آن پیامدهای و باروری سنین شایع مشکالت از پیشگیری منظور به مددجو راهنمایی اصول با فراگیران

 می کسب را دجویانمد موقع به ارجاع و مذکور مشکالت از ناشی روانی  و جسمی عوارض شناسایی برای الزم مهارت

 .نمایند

  :کلی اهداف

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

 آنان صحیح ارجاع و عوارض شناسایی باروری، سنین شایع مشکالت در مددجو با برخورد اصول

  :نظری اختصاصی اهداف

 .دهد توضیح را ایدز و مقاربتی بیماریهایبا  نمراجعی صحیح ارجاع و روانی و جسمی وضعیت بررسی نحوه. 1

 .نماید تشریح را زنان شایع اختالالت و بیماریها با مواجهه در مراقبتی خود های تکنیک. 2

 ناخواسته، بارداری شامل پرخطر زایمان و بارداری با مراجعین صحیح ارجاع و روانی و جسمی وضعیت بررسی نحوه. 3

   .دهد توضیح راحاملگی  مسمومیت رحمی، داخل مرگ رحمی، خارج حاملگی ط،سق بارداری، دوران خونریزی

شامل دیابت آشکار  بارداری در جراحی داخلی بیماریهای با مراجعین صحیح ارجاع و روانی و جسمی وضعیت بررسی نحوه. 4

 .دهد توضیح راونی در بارداری و دیابت حاملگی، هیپرتانسیون مزمن، بیماری قلبی، هیپرامزیس، پیلونفریت و بیماریهای عف

 



 عملی کار و سخنرانی: تدریس شیوه

 

 :وظایف دانشجویان 

 حضور منظم در کالس -1

 شرکت فعال در کالس -2

 ارائه کنفرانس -3

 

  ارزشیابی:

 

 نمره درصد موارد 

 2 %10 در کالس درسو فعال حضور منظم 

 7 %35 محوله تکالیف انجام

 3 %15 دانشجویی پانل در شرکت

 8 %40 آزمون پایان ترم

 20 %100 جمع

 

  :طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه: منابع 



 

مقاالت به روز در زمینه مشکالت شایع در سنین ، روانشناسی زنان ترجمه شهناز محمدی منابع دیگر برای مطالعه بیشتر:

 باروری

  زمانبندي جدول 

 موضوع جلسه ساعت تاريخ جلسه

 و مقاربتی بیماریهاي در زنان با مشاوره 13-15 10/11/95 اول

  ایدز

 و مقاربتی بیماریهاي با زنان در مشاوره 13-15 24/11/95 دوم

 ایدز

)  طبی در زنان باردار با بیماریهای مشاوره 13-15 8/12/95 سوم

 دیابت، هیپرتانسیون و بیماریهای قلبی(

 طبی یهايبیمار با باردار زنان در مشاوره 13-15 20/1/96 چهارم

 بیماریهاي و پیلونفریت )هیپرامزیس،

   عفونی(

 حاملگی و سقط /پرخطر بارداري مشاوره 13-15 3/2/96 پنجم

 بارداري دوران خونریزي و رحم از خارج



 بارداري/  خطر پر بارداري مشاوره 13-15 17/2/96 ششم

 مسمومیت و رحمی داخل مرگ و ناخواسته

 حاملگی

 تکنیک در مورد دانشجویانتوسط رائه ا 13-15 31/2/96 هفتم

 و بیماریها با مواجهه در مراقبتی خود هاي

 زنان در شایع اختالالت

 

  :طبق برنامه اعالم شده مدیر گروه می باشدجدول زمان بندی واحد عملی 

 توضیحات الزم:

 زمان بندی واحد بالینی:

 در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط با : آشنایی با محیط و شرح وظایف مدرس و دانشجو، شرکت روز اول

 و حاملگی های پرخطر از قبیل پره اکالمپسی، محدودیت رشد جنین  ناخواسته حاملگی و سقط

 داخلی و جراحی در بارداریشرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط با بیماریهای  :روز دوم

 بط با بیماریهای مقاربتی و ایدزشرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرت :روز سوم


