
 فرم طرح درس رٍزاًِ

--طرح درس جلسِ شوارُ : 

-  

زًلي ٍ رشتِ تحصیلی:  --تؼذاد ٍاحذ:  جلَگیری از تارداریػٌَاى درس :

زایواى 

 پشضکیکارٍرزاى

جلَگیری از اشٌایی تا هثحث هَضَع درس:  -- ترم: 

تارداری ٍ اًذیکاسیًَْای استفادُ از رٍضْای 

 هختلف

هقایسِ ٍ تثییي رٍش ّای هتذاٍل پیطگیزی اس تارداری اس ًظز هشایا  قادر تِ داًطجَ تایذاّذاف کلی: 

تایذ تتَاًٌذ در هَرد رٍضْای هختلف هطَرت تذٌّذ ٍ هَاًغ هزتَط تِ  ،خطزات،هکاًیسن ػول ٍ تاثیزضاى تاضذ

     جلَگیزی اس تارداری هَثز را ضٌاسایی کٌٌذ

  اجر شارمیسیده هدکتر تذٍیي کٌٌذُ:  زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

فؼالیت ّای تؼذ از  فؼالیت ّای حیي تذریس فؼالیت ّای قثل از تذریس:

 تذریس

 ّذف ّای رفتاری: رئَس هطالة )اّذاف جسئی(

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد

 -رٍش ّا استاد/داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 -رساًِ

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ 

ّای فؼالیت 

 تکویلی

ػَاهل هَثز در اًتخاب .1

 رٍش پیطگیزی اس تارداری

،در میسان ایمه بودن روش ،میسان تاثیر روش 

دسترش بودن روش،قیمت ،ضرایط جسمی و تواوایی 

بیمار در استفاده از روش،تواوایی روش در پیطگیری 

و روش استفاده)توسط خود فرد یا پسضک(  STDاز 

 را بداود

-داًص ضٌاختی

 کادرا

پاٍر  پزسص ٍ پاسخ پاٍر پَیٌت

 پَیٌت

ارسضیاتی  15

 تزاکوی

 کتثی 

 ضفاّی

تا طزح ًوًَِ 

سَاالت تیي 

 اسالیذّا

 

رٍش ّای پیطگیزی در .2

تارداری قاتل تزگطت 

 طَالًی اثز

)رٍش اًَاع رٍضْای قاتل تزگطت طَالًی اثز را تذاًذ

 کاضتٌی،رٍش داخل رحوی،َّرهًَْای تشریقی(

داضتي ٍ ػَارض جاًثی رٍش رٍش جاگذاری ٍ تز

 کاضتٌی ٍ داخل رحوی را تذاًذ

رٍش تشریق َّرهًَْای تشریقی ٍ اثزات جاًثی ٍ هیشاى 

 تاثیز اى را تذاًذ

رٍاى -یضٌاخت

 حزکتی

-داًص

 ادراک

پاٍر  پرسص و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال



 

ی پیطگیزی اس رٍش ّا.3

 تارداری َّرهًَی

 

 هٌافغ ٍ هشایای ایي رٍش ٍ هیشاى تاثیز اى را تذاًٌذ

اًَاع رٍضْای َّرهًَی ٍ اًذیکاسیَى ٍ کٌتزااًذیکاسیَى 

 هصزف ٍ هشایا ٍ هؼایة اى را تذاًذ

)قزظ ّای فقط پزٍصستزًٍی،قزظ ّای تزکیثی،حلقِ ٍ 

  پاچ(

-داًص یضٌاخت

 ادراک

پاٍر  پرسص و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

پیطگیزی اس تارداری سذ .4

 کٌٌذُ ّای هکاًیکی

 

اًَاع رٍش ّای پیطگیزی 

،کالّک سزٍیکس (را تذاًذ هکاًیکی)کاًذٍم،دیافزاگن

 ٍ رٍش استفادُ اس ّز کذام ػَارض جاًثی اًْا را تذاًذ

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسص و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

رٍش ّای اگاّی -5

 تارٍری

 

رٍضْایی کِ تیطتزیي احتوال رخذاد تارداری را دارد را  

 تذاًذ

رٍضْای تقَیوی،رٍش درجِ حزارت پایِ تذى،رٍش 

ػالین حزارتی را تزای هحاسثِ هَکَس دّاًِ رحن،رٍش 

  رٍسّای حذاکثز هیشاى تارداری تذاًذ

 

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسص و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

  اهٌَرُ ضیزدّی-6

 اثزات پیطگیزی اس تارداری اهٌَرُ ضیزدّی را تذاًذ        
-داًص یاختضٌ

 ادراک
پاٍر  پرسص و پاسخ 

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی



 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

پیطگیزی اس تارداری -7

 اٍرصاًس

ًحَُ استفادُ ٍ سهاى هصزف کِ تیطتزیي کارایی را دارد 

 تذاًذ اًذیکاسیًَْای هصزف را تذاًذ

 اسذ،قزظ(را تطIUDٌٍ اًَاع رٍضْای اٍرصاًس)

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسص و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

8- 

پیطگیزی اس تارداری تؼذ 

 سایواى 

ٍ ًحَُ استفادُ ٍ سهاى رٍضْای پیطگیزی تؼذ سایواى 

 تجَیش را تذاى

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  خپرسص و پاس یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یاتیارسض 15

 یتزاکو

  کتثی

 ضفاّی

طزح ًوًَِ  تا

 یيسَاالت ت

 یذّااسال

 1411 تاریخ تٌظین:   تکوي ٍ لیٌگهٌاتغ : کتاب 

کالس اهَزش -ػرصِ آهَزش: 

حضَری یا غیر 

 skyحضَری)ساهاًِ ًَیذ،

room)---- 

 دقیقِ 100ذت جلسِ:ه
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