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 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

  )دقیقه(مطالب 
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

شیوه ارزشیابی  تکالیف دانشجو
  ودرصد آن

 .روش هاي متداول جلوگیري از بارداري را بیان کند 1- 1  کلیات. 1
  .شکست روش را توضیح دهد 2-1

) دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
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ضدبارداري هاي . 2
  خوراکی ترکیبی

 .ترکیبی کنتراسپشن را لیست کندانواع قرص هاي  2- 1
 .بیان کند ایمنی بخشی قرص هاي ترکیبی کنتراسپشن را  2-2
 .توضیح دهدمکانیسم اثر قرص را  2- 3
 .مزایاي مصرف قرص را بیان کند 4-2
 .عوارض مصرف قرص را بیان کند 2- 5
 .اندیکاسیون هاي تجویز قرص را بیان کند 2- 6
  .کنترا اندیکاسیون هاي تجویز قرص را بیان کند 7-2

) دانش(شناختی
) دانش(شناختی
) دانش(شناختی
) دانش(شناختی
) دانش(شناختی
) دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
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ضدبارداري هاي . 3
  پروژسترونی

 .انواع روش هاي پروژسترونی را  توضیح دهد 3- 1
 .روش هاي پروژسترونی را توضیح دهدایمنی بخشی  2-3
 .روش هاي پروژسترونی را توضیح دهدعوارض  3- 3
را بیان  یاندیکاسیون هاي تجویز قرص ضدبارداي پروژسترون 4-3

 .کند
را براي استفاده از روش  فرد مناسبدر یک سناریوي بالینی،  3- 5

  .تشخیص دهد هاي ضدبارداري پروژسترونی

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی

  عاطفی
  )دانش(شناختی
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 .را نام ببرد IUDانواع  1 -3  (IUD)وسابل مکانیکی . 4
 .را بیان کند IUD عوارض جانبی استفاده از 2-3

 .را بیان کند IUDاندیکاسیون هاي تجویز   3- 3

  .را بیان کند IUDکنترا اندیکاسیون هاي تجویز  4-3

  )دانش(شناختی
  

10  

روش هاي سدکننده .5
  )باریرها( موضعی

  .انواع روش هاي سدکننده موضعی را نام برد
 .ایمنی بخشی روش هاي سدکننده موضعی را توضیح دهد 3- 1

  .شکست روش هاي سدکننده موضعی را بیان کند 2-3

  )دانش(شناختی
  

5  

  )دانش(شناختی  .را توضیح دهد روش هاي ریتمیک جلوگیري از بارداري  روش هاي ریتمیک . 6
  

2  

  .را نام ببرد روش هاي جراحی جلوگیري از بارداري  روش هاي جراحی.7
  .روش توبکتومی را توضیح دهد
  .روش وازکتومی را توضیح دهد

  )دانش(شناختی
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