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   واحد تئوری(  5/1واحد از  75/0)ن واحد:   میزا و عملی نوع درس: تئوري                                                          عنوان درس: مشاوره در مشکالت خاص دوره باروری             

                                    به و سه شنبه کارآموزیتئوری دوشن  1-3زمان برگزاري: یکشنبه                                                                روز 4و  تعداد جلسات کارآموزی: 5تعداد جلسات تئوری:  

 س: دکتر مولود آقاجانی دالور مدر     گروه آموزشی: مامائی                                         مقطع :كارشناسي ارشد                          نام رشته تحصیلي: مشاوره در مامایی

     

 شرح درس:

 براساس شرح درس کوریکولوم آموزشی

شری از مشرکالت جسرمی و  روانری نااسرایی وروار  فراگیران با اصول راهنمایی مددجو به منظور پیشگیری از مشکالت شایع سنین باروری و پیامدهای آن آشنا شده، دانش و مهارت الزم بررای شن

 .مذکور و ارجاع به موقع مددجویان را کسب می نمایند

 

  :اهداف كلي

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

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

 

 :اهداف اختصاصي نظری

 بحران را تعریف و مکانیسم های ایجاد کننده آن را بیان کند. .1

 شیوع انواع بحرانهای مربوط به مامایی در ایران و جهان و ووامل موثر بر آنها را بیان کند. .2

 اصول مداخله در بحران را شرح دهد. .3
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 روشهای برخورد با مراجعین بیماری های سرطان های شایع زنان را توضیح دهد .4

 بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین بیماریهای سرطان های شایع زنان را توضیح دهدنحوه  .5

 را توضیح دهد. یمان پرخطر شامل بارداری ناخواستهنحوه بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین با بارداری و زا .6

 جاوز جنسی و نحوه ارجاع آنان را تشریح نماید.اصول برخورد با حاملگی در ارتباطات جنسی غیر قانونی یا ت .7

 را توضیح دهد. نحوه بررسی وضعیت جسمی و روانی و ارجاع صحیح مراجعین زنان پرخطر )زنان و مادران معتاد، زندانی و ...( و هدایت آنان به مراکز تخصصی .8

 بزرگسالی و نحوه ارجاع آنان را توضیح دهد.اصول برخورد با سوء استفاده جنسی در دوران کودکی، نوجوانی )بلوغ( و  .9

 

 PBLسخنرانی، بحث گروهی،  روش تدریس:

 

 پروژکتور ویدئو  وسایل کمک آموزشی:

 

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره نهایی بر اساس امتحان پایان ترم است 70% -

 مربوط به امتحان میان ترم 20% -

 فعال در کالس، فعالیت های کالسی و پرسش و پاسخ منظم و مربوط به حضور 10% -
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 منابع: 

 2012 مدیریت خطر در مامایی وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی سی دی -1

  2010بهداشت باروری در حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی و مراقبت بین آژانسی  -2
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 مشاوره در مشکالت خاص دوره باروری  جدول زمان بندی درس 

                                                                     

 عناوین جلسات

هان، ووامرل جشیوع انواع بحرانهای مربوط به مامایی در ایران و  اصول مداخله در بحران و بحران و مکانیسم های ایجاد کننده آن و  جلسه اول

 موثر بر آنها

نری و و اوتیاد بره مرواد مخردر در دوران برارداری و نحروه بررسری وضرعیت جسرمی و روا آشنایی دانشجویان مامایی با خطرات سیگار  جلسه دوم

 زندانی و ...( و هدایت آنان به مراکز تخصصی  مشاوره و ارجاع صحیح مراجعین زنان پرخطر )زنان و مادران معتاد،

سروء   مشراوره افرراد مرورد اصرول برخرورد و آشنایی دانشجویان مامایی با سروء اسرتفاده جنسری در کودکران و نوجروانی و بزرگسرالی و جلسه سوم

 در دوران کودکی، نوجوانی )بلوغ( و بزرگسالی و نحوه ارجاع آنان استفاده جنسی

شری از مشراوره برا حراملگی نانحوه بررسی وضعیت جسمی و روانی و  آشنایی دانشجو با ارتباطات جنسی غیرقانونی یا تجاوز جنسی و جلسه چهارم

  ارجاع صحیح مراجعین با بارداری ناخواستهارتباطات جنسی غیرقانونی یا تجاوز جنسی  و نحوه ارجاع آن و 

 و و مشاوره و روش هرای برخرورد برا مرراجعین بیمراری هرای سررطان هرایروش های برخورد آشنایی دانشجو با  سرطان های زنان و جلسه پنجم

 شایع زنان
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 جدول زمان بندی واحد عملی

 زمان بندی واحد بالینی:

 بزرگساالن -وجوانانن -: شرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط با سوء استفاده جنسی در کودکانروز اول

 شرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط با ناباروری سرطانهای شایع زنان، سقط و حاملگی ناخواسته روز دوم:

 شرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط با بیماری های زنان و بارداری های پرخطر روز سوم:

 نیشرکت در جلسات مشاوره و اداره موارد مرتبط بازنان معتاد و زندا روز چهارم:

 


