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شماره 
 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،  هدف کلی جلسه
 عاطفی، روان حرکتی(

تعيين رفتار 
 ورودي

نحوه ارزشيابی 
 آن

روش 
 تدريس 
)عنوان و 
چگونگی 

 اجرا(

 وسايل آموزشی

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی

 درصد متد

اشنايی با مشاوره  1
 ازدواج 

در کالس اهميت ازدواج و تشكيل خانواده را از نظر فردي و اجتماعی -1

 بيان کند درس 

اهداف اجراي برنامه آموزش و مشاوره قبل از ازدواج در کشور را بيان -2

 نمايد 
در کالس ويژگی هايی که بيانگر کسب آمادگی براي ازدواج است را 

 شرح دهد درس 
در مراحل ارتباط سالم و عواملی که برآن تاثير مثبت يا منفی دارند را -3

 شرح دهد کالس درس 
اهميت آشنايی زوجين با روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري را -4

 شرح دهد در کالس درس 
اهميت اقدامات و مشاوره پيش از ازدواج در پيشگيري از بيماري ها را -5

 شرح دهد در کالس درس 
بررسی ها و اقدامات روتين بهداشتی، به منظور پيشگيري و تشخيص 

 نام ببرد  در کالس درس بيماري ها را
در کالس  موارد لزوم و مراحل انجام مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج را -6

 شرح دهد درس

آشنايی با مشاوره 
 ازدواج

ارزيابی با آزمون 
 پره تست

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
، گروهی

ايفاي نقش، 
 نمايش

ماژيك و وايت 
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

 درصد5 ارزشيابی تكوينی

 دوبخش می باشد: که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد 2ليف  محولهتكا
 

 مشاوره ازدواج محمدرضا دژکام

 1394 انتشارات نسل نوانديش

 بخش الف

 بخش ب

 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

 س نظريورويژه د فرم طرح درس
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اشنائی با نظريه هاي  2
 –رشد شناختی 

جنسی و روانی و 
 اخالقی 

 نظريه رشد شناختی پياژه را در يك خط تعريف کند-1
 مراحل رشد را به ترتيب نام ببرد -2
 خط توضيح دهد 4مراحل رشد را در  -3
 خط تفسير نمايد  3تفاوت نظريه رشد پياژه و اريكسون را در -4
 الس درس توضيح دهدمراحل رشد اريكسون را در ک-5
خط در کالس درس 3تفاوت نظريه رشد اريكسون و کولبرگ را در  -6

 شرح دهد.

اشنائی با نظريه 
هاي رشد 

 –شناختی 
جنسی و روانی و 

ارزيابی با  اخالقی
 آزمون پره تست

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

ماژيك و وايت 
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

 درصد 5 ارزشيابی تكوينی

 دوبخش می باشد: که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد  2تكاليف  محوله

سعيد  ،جواديیاکرم ربان ،نسيم مهرپويا

 يپرستارروانحميد بزازکاهانی ،واقعی
 1392سال انديشه رفيعنوجوان و کودک

 آشنايی با مراقبت از 3
 نوزاد در بدو تولد 

 
 
 
 
 

 

 دانشجو بعد از پايان درس بتواند:
 دوره نوزادي را در يك پاراگراف تعريف کند.-1
 مراقبت هاي دوران نوزادي را نام ببرد.-2
 چگونگی مراقبت از بند ناف را در يك دقيقه توضيح دهد.-3
 نحوه گرم نگه داشتن نوزاد را بيان کند.-3
 نوزاد را تشريح کند.روش حمام کردن -4
 مورد(4عالئم خطر نوزاد را نام ببرد.)حداقل -5

 
. 

آشنايی با مراقبت 
از نوزاد در بدو 

ارزيابی با تولد 
 آزمون پره تست

 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

ماژيك و وايت 
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

 درصد5 ارزشيابی تكوينی

 باشد:دوبخش می  که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد5تكاليف  محوله 
 

مجموعه آموزشی ترويج تغذيه با شير 
 مادر

تهيه کننده:انجمن ترويج تغذيه با شير 
مادر به سفارش معاونت سالمت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و 
صندوق کودکان سازمان  باهمكاري

 ملل متحد در ايران )يونيسف(

تاب  سوسن پارسا . پروانه رضا سلطانی
. انتشارات  بهداشت مادر وکودک

 1394سنجش 

فخرايی مراقبت از شيرخوار حسين 

 نشر گلبان  . تا پايان يكسالگی(  )ازتولد
1382 

  2011 نلسون تغذيه طالچيانالهام 

کتاب قدم نو رسيده مبارک تهيه و 
نوزادان انتشارات تدوين:اداره سالمت 

 1391پژواک آرمان 

اشنائی با شير مادر و  4
 تغذيه انحصاري 

 

 نحوه دوشيدن و ذخيره شيرمادر را توضيح دهد. -17
 اهميت تغذيه تكميلی را بيان کند.-18
 نحوه شروع تغذيه تكميلی را توضيح دهد.-19
 تكامل تغذيه اي شيرخواران را توضيح دهد.-20
 تغذيه شيرخواران را بيان کند.مشكالت -21
 اصول تغذيه تكميلی را شرح دهدو-22
 خطرات زود شروع کردن غذاي کمكی را بيان کند.-23
 خطرات ديرشروع کردن غذاي کمكی را توضيح دهد.-24
 نحوه مغذي و مقوي کردن غذاي کمكی را بيان کند-25

 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

ك و وايت ماژي
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

 درصد5 ارزشيابی تكوينی

 دوبخش می باشد: که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد5تكاليف  محوله 
 

 

مشاوره در مراقبت  5
 اغوشی 

 انواع، اهداف، تعريف، تاريخچه،( نوزاد و مادر ي آغوش مراقبت. 1
 بهداشتی، وسيستم مادران نوزادان، براي ي آغوش مراقبت مزاياي

 .دهد توضيح در يك پاراگراف در کالس درس را) جامعه درمانی،

 در نوزاد، و مادر بين عاطفی ارتباط و پوست به پوست تماس اهميت. 2

 .دهد شرحدر يك پاراگراف در کالس درس  را زايمان بخش

در يك پاراگراف در کالس  را آغوشی مراقبت شرايط واجد نوزادان. 3

 .دهد توضيحدرس 

 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی، 

ماژيك و وايت 
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

 درصد5 ارزشيابی تكوينی

 دوبخش می باشد: که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد 10تكاليف  محوله 
 

بسته خدمتی مراقبت اغوشی مادر و 
نوزاد . اداره سالمت نوزادان . 

انتشاراتشرکت ايده پردازان فن و هنر 
 1391سال 
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طبق  را نوزاد و مادر آغوشی مراقبت براي نياز مورد تجهيزات. 4

 .کند ستيل راهنماي عملی مراقبت اغوشی 

در يك  را آغوشی مراقبت انجام براي نوزاد، و مادر کردن آماده اصول. 5

 .دهد توضيح پاراگراف در کالس درس

طبق   را والدين براي نياز مورد...  و نوزاد ماساژ مانند آموزشی نكات. 6

 .دهد ارايه و توضيحراهنماي بالينی مراقبت اغوشی 

 ايفاي با عملی طور به( را نوزاد و مادر آغوشی مراقبت انجام نحوه. 7

 .دهد نشان) نقش

 را قلويی چند و قلويی دو مانند ويژه موارد در یآغوش مراقبت اصول. 8

 .دهد شرحدر يك پاراگراف در کالس درس 

 2طبق رفرنس در را یكيمكان تهويه ريز نوزاد یآغوش مراقبت اصول. 9

 .کند بيان خط 

در کالس درس  را نوزاد و مادر آغوشی مراقبت انجام منع موارد. 10

 .دهد شرح

 شير با نارس نوزاد تغذيه مختلف هاي تكنيك و ها روش کليات،. 11
در يك پاراگراف در کالس درس  را نوزاد و مادر آغوشی مراقبت در مادر

 توضيح

 .دهد

مبحث رشد  با يیآشنا 6-7
 وتكامل طبيعی نوزاد

 پايان درس از فراگيران انتظار ميرود که:پس از 
 
.بدون استفاده از کتاب تمام شاخصهاي  رشد)قد و وزن ، دور سر و سينه 1

 .. را کامل نام ببرند
 موارد غير طبيعی رشد را با استفاده از نمودار پايش رشد تفسير کند -2
 با استفاده از فرمول وزن وزن مناسب نوزاد و کودک را در کالس درس-3

 محاسبه کند. 
 
مورد از عوامل موثر بر رشد 3.براساس مباحث تدريس شده در کالس4

 ونمو را فقط نام ببرند
 
از بين تغييرات وزن،قد،دورسر کودک يكی را به انتخاب خود با -5

 از حفظ توضيح دهند %80صحت

 توضيحی
     + 

 نمايشی

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی، 

ماژيك و وايت 
 برد

 ورهد/پاورپوينتا
 

 درصد5 ارزشيابی تكوينی

 دوبخش می باشد: که شامل
حضور فعال، مداوم و -1

پاسخ به سواالت در کالس، 
ارائه کنفرانس و انجام ساير  

 درصد5تكاليف  محوله 
 

تاب  سوسن پارسا . پروانه رضا سلطانی
. انتشارات  بهداشت مادر وکودک

 1394سنجش 

شيرخوار فخرايی مراقبت از حسين 

 نشر گلبان  . تا پايان يكسالگی(  )ازتولد
1382 
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8-9 . 
آشنايی 
 با :

ماساژ و 
مراحل 
آن در 
 نوزادان 

 پس از پايان درس از دانشجويان انتظار ميرود که بتوانند ؛
.مفهوم ماساژ را به طور خالصه در يك جمله بيان کنند.1  

مورد از مزاياي مشترک مادر و نوزاد در ماساژ را  2.حداقل 2
 نام ببرند.

مورد را ذکر  3تفاوت هاي ماساژ نوزادان و شيرخواران .از 3
 کنند.

مورد از مزاياي ماساژ براي نوزاد را نام ببرند. 5.حداقل 4  
 %70 با را رخوارانيش رشد و قد بر ماساژ ريتاث ليدال .5

.دهند حيتوض صحت  
 ذکر را مورد 4 والدبن يبرا ماساژ تياهم ليدال از .6

.ندينما  
 .دهند حيتوض قهيدق 2 در خالصه طور به را ماساژ يبرا یآمادگ موارد .7

 دادن ماساژ در روغن از استفاده ليدال از مورد 2 حداقل .8
.کنند انيب را  

 کنند ذکر را مورد 2 ماساژ در یاهيگ روغن از استفاده ياياز مزا .9

 توضيحی
     + 

 نمايشی

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهی، 

ماژيك و وايت 
 برد

 اورهد/پاورپوينت
 

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در کالس، 

حضور ارائه کنفرانس و 
فعال، مداوم و پاسخ به 
سواالت در کالس، ارائه 

کنفرانس و انجام ساير  
 درصد 10تكاليف  محوله 
 

 ،اسماعيل مطلقمحمد ،محمد حيدرزاده
پژواک  رخواران،يش و نوزادان ماساژ

  1396مانآر
 

ماساژ درمانی و استفاده  10
از آن در مشكالت 

 شايع نوزادان

 ماساژ روغن از استفاده هنگام پوست تيحساس تست انجام یچگونگ .10
 .دهند حيتوض خالصه و حفظ از را

 .ببرند نام را ماساژ حرکات اتيخصوص از مورد 4 حداقل .11
 بدون را نوزادان ماساژ يبرا مناسب يها زمان مورد از 2.حداقل 12

 .ندينما انيب دياسال از استفاده
 به را یكي و برده نام را نوزاد ماساژ هنگام مادر بدن يها تيوضع .13

 .دهند حيتوض دلخواه
 طور به ها عكس از استفاده با را نوزاد بدن یعموم ماساژ مراحل .14

 .کند انيب بيترت به و خالصه
 ها دست ، نهيس و شكم ، پاها) نوزاد بدن یاختصاص  ماساژ مراحل از.15

 بيترت به دهاياسال کمك با را یكي( نوزاد پشت ، صورت و سر ، بازوها و
 .دهند حيتوض %80 صحت با و

 .کنند انيب جمله كي در را یدرمان ماساژ مفهوم .16
 .ندينما ذکر را مورد 2 حداقل یدرمان ماساژ يايمزا از .17
 حيتوض خالصه و قهيدق 2 عرض در را یدرمان ماساژ ريتاث یچگونگ .18

 .دهند
 .ندينما انيب را یدرمان ماساژ در اطياحت موارد از مورد 3 حداقل .19
 دهاياسال کمك با را يبستر نارس و وزن کم نوزادان در ماساژ مراحل .20

 .کنند ذکر بيترت به و
 حيتوض دهاياسال از استفاده با را بوستي درمان يبرا ماساژ حرکات .23

 .دهند
 طور به را درآوردن دندان درد کاهش يبرا(  حرکت 2)  ماساژ حرکات .25

 .دهند حيتوض دهاياسال از استفاده بدون و کامل
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حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در کالس، 
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 تكاليف  

 

 ،محمداسماعيل مطلق ،محمد حيدرزاده
پژواک  رخواران،يش و نوزادان ماساژ
 1396آرمان
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مشاوره شير مادر و  11-12
 مزاياي ان

در پايان درس انتظار ميرود دانشجو بدون استفاده از -1

توضيح .منبع آموزشی مشكالت شير دهی را در سه سطر 
 بدهد

در پايان درس انتظار ميرود دانشجو  بدون استفاده از - 2
 کتاب مزاياي شيردهی را به طور کامل بيان کند.

استفاده  در پايان درس انتظار ميرود دانشجوبتواند بدون»-3

 ببرد.از کتاب علل کاهش شير مادر را به طور کامل نام 
در پايان درس انتظار ميرود دانشجو بدون استفاده از  -4

منبع اهميت تغذيه با شير مادر را در ساعت اول تولد 
                  مطابق با منبع آموزشی بيان کند و                                                                

در پايان درس انتظار ميرود دانشجو داوطلبانه در بحث  -5
 گروهی در کالس شرکت کند

 
در  يك پاراگراف  طبق رفرنس مزاياي شيرمادر مربوط به مادر را -8

يان کند.ارائه شده ب  

در  يك پاراگراف  طبق رفرنس ارائه  مزاياي اقتصادي شيرمادر را -9
تشريح کند. شده   

تفسير در  يك پاراگراف  را به  باشيرمادرزمان شروع تغذيه نوزاد  -10
کند. طبق رفرنس ارائه شده بيان  

تشريح  در يك پاراگراف  طبق رفرنس ارائه شده  فوايد آغوز را -11
 کند.

 بق رفرنس ارائه شدهدر  يك پاراگراف  ط عوامل افزايش شيرمادر را-12
 توضيح دهد.

در  يك پاراگراف  طبق رفرنس  نشانه هاي کافی بودن شيرمادر را-13
بيان کند. ارائه شده  
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حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در کالس، 

ارائه کنفرانس و انجام ساير  
 درصد 5تكاليف  محوله
 

تاب  سوسن پارسا . پروانه رضا سلطانی
. انتشارات  بهداشت مادر وکودک

 1394سنجش 

 

اشنائی مشاوره با  13
 نوجوان 

نوجوانی را دريك خط طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی  -1
 تعريف کند

مشكل روانی نوجوان در طی رشد را در يك پاراگراف  4 -2
 شرح دهد.

والدين و مربيان از يك تا دو سال قبل از بلوغ کامل اقدام  5 -3
 طبق رفرنس ارائه شده شرح دهد.نوجوان 

دليل عمده چاقی در نوجوان هر يك در يك خط را بيان  3 -4
 کند

نكته در رژيم غذائی نوجوان را در يك پاراگراف در کالس درس تشريح  4
 کند.
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حضور فعال، مداوم و -1
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 حسن قربانی ،سيد سعيد موسوي
 انتشارات آذرفر روانشناسی نوجوانان

1395 
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اشنائی مشاوره با  14
نوجوان) رفتار هاي 

 پرخطر(

 خط در کالس درس شرح دهد  5رفتار هاي پر خطر در نوجوانی را در 5
نحوه مشاوره در کنترل رفتارهاي پر خطر در نوجوانان را در يك  -2

 پاراگراف در کالس شرح دهد 
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 روش هاي فرزند پروري  را در کالس نام ببرد -1 فرزند پروري  15-16

 پاراگراف توضيح دهد  2نقش تنبيه را در فرزند پروري در  -2

پاراگراف  2نقش پاداش نقش تنبيه را در فرزند پروري در  -3
 توضيح دهد

مقاالتی را در زمينه فرزند پروي سرچ کند و در کال س  -4
 درس ارائه دهد 
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 اعظم صادقيه، طاهره زارع، فاطمه

 پروري فرزند تهاي عربی، مهار
 1390انتشارات نگين نفت 

اشنائی و مروري بر  16
 سبك هاي دلبستگی 

 دلبستگی را از ديدگاه جان بالبی در يك خط توضيح دهد -1

خط در  4انواع دلبستگی را برا اساس ازمايش جان بالبی در  -2
 کالس درس توضيح دهد

 تا از اثرات دلبستگی ايمن را در کالس درس شرح دهد 4 -3
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 50پايان ترم ارزشيابی 
   درصد

 و دلبستگی شعيبی سبك فاطمه
 : اجتماعی انتشارالكترونيكی روابط

 1392رايگان 

 


