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 شرح درس:

 

فراگیران ضمن آشنايی با اصول علمی مشاوره تنظیم خانواده با شناسايی ، و در صورت نیاز ارجاع مددجويان به 

 انان در اتخاذ تصمیم مناسب با موقعیتشان کمک می کنند.

 

 

 

 :درس ف كلياهدا

 

 آشنایي با مشاوره موثر تنظیم خانواده

 آشنایي با مدلهای مشاوره در تنظیم خانواده

 با انواع روشهای تنظیم خانوادهآشنایي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

شماره 

 جلسات

روش  حیطه اختصاصياهداف  رئوس مطالب

 تدریس

نوع وسیله 

 آموزشي

 فعالیت دانشجو

اصول مشاوره  1

 تنظیم خانواده

 از را خانواده تنظیم و بهداشت  

 بر تاکید با رسمی ادیان نظر

 نماید بیان اسالم نظرات

 شرح را خانواده تنظیم تاریخچه

 تنظیم مشاورهمفهوم  با دهد

 در مشاوره علمی اصول خانواده و

 .نماید بیان را  خانواده تنظیم

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

 کالسی

روشهای مکانیکی  2

 تنطیم خانواده

 کش،¬اسپرم مواد انواع

 .ببرد نام را کالهکها و دیافراگمها

 کش،¬اسپرم مواد اثر مکانیسم

 شرح را کالهکها و دیافراگمها

 مواد تاثیر ومیزان دهد

 و دیافراگمها کش،¬اسپرم

 مستمر استفاده موارد در کالهکها

 استفاده موارد در و صحیح و

 .کند بیان را معمول

 مواد خطرات و فواید جانبی، آثار

 دیافراگمها، کش،¬اسپرم

 کند بیان را کالهکها

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

روشهای هورمونی  3

خوراکی تنظیم 

 خانواده

 یپیشگیر مختلف روشهای کلیات

 از جلوگیری ترکیبی قرصهای: 

 قرصهای ،( COCs) بارداری

 قرصهای و پروژستینی صرفا

 بارداری از جلوگیری فوریتی

(ECP و اندیکاسیونها بهمراه 

 آثار ، استفاده کنتراندیکاسیونهای

 بیان را خطرات و فواید جانبی،

 .کند

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

روشهای هورمونی  4

 IUD تزریقی و

 یپیشگیر مختلف روشهای کلیات

 روشهای ،(IUDs) رحمی داخل: 

-حلقه و برچسب ماهیانه، تزریقی

 ااندیکاسیونه بهمراه ترکیبی های

 استفاده، کنتراندیکاسیونهای و

 آنها خطرات و فواید جانبی، آثار

 ,WHO مختلف گایدالین بهمراه

SIGN ,مختلف روشهای مورد در 

 . کند بیان را پیشگیری

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس



 اصلی دستورالعمل 5

 روشهای

در  پیشگیری

 جهان و ایران
 

 روشهای اصلی دستورالعمل

بر اساس  بارداری از پیشگیری
who 

 

 روشهای اصلی دستورالعمل

 درجمهوری بارداری از پیشگیری

  ایران اسالمی

 و جمعیت،خانواده سالمت دفتر

 خانواده تنظیم اداره مدارس

 العمل دستور بهمراه  وجمعیت

 مراکز در بارداری از پیشگیری

 بهداشتی

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

 رب مبتنی وشهایر 6

 زمان از آگاهی

 نزدیکی باروری،

 روش و منقطع

 شیردهی آمنوره

 زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای

 روش و منقطع نزدیکی باروری،

 انواع( LAM) شیردهی آمنوره

 زمان از آگاهی بر مبتنی روشهای

 .کند بیان را باروری

 یمبتن روشهای مواد اثر مکانیسم

 شرح را باروری زمان از آگاهی بر

  دهد

 رب مبتنی روشهای تاثیر میزان

 نزدیکی باروری، زمان از آگاهی

 استفاده موارد در LAM و منقطع

 موارد در و صحیح و مستمر

 .کند بیان را معمول استفاده

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

بحث  مشارکت در

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

 نوین روشهای 7

 پیشگیری وسایل

 بارداری از

 وسایل نوین روشهای با نهایت در

 ناآش دنیا در بارداری از پیشگیری

 قصد با مراجعین به و باشد

 مشاوره بارداری از پیشگیری

 .بدهد

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

کتاب مقاله،  

مشارکت در بحث 

و ارائه  کالسی

 کنفرانس در کالس

 بحث و پاسخ و جلسه پرسش  8

گروهی و ارائه تکالیف توسط 

 دانشجویان

سخنرانی  شناختی

پرسش -

و پاسخ و 

بحث 

 گروهی

ویدئو 

پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در بحث 

 کالسی
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