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 بخش ب:

شماره 

 جلسه

تاريخ و زمان 

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی:                    هدف کلی جلسه

 حرکتی(شناختی، عاطفی، روان 

 منابع تدريس شيوه ارزشيابی فعاليت هاي يادگيري محل تدريس وسايل آموزشی روش ياددهی 

  درصد متد

-پيش آزمون 7/2/98 1

ايجاد دانش و 

نگرش در مورد 

وضعيت در 

 بارداري و زايمان

و روش هاي 

کاهش درد 

 زايمان

هاي مختلقف در اختالل وضعيتصد درصد -1

 بردبارداري را نام ب

عوارض اختالل در وضعيت هاي بارداري را به -2

 طور کامل شرح دهد

بهترين وضعيت ايستادن، نشستن و خوابيدن در -3

 بارداري را به طور کامل شرح دهد

فوايد و مضرات وضعيت هاي مختلف مادر در  -4

 ليبر را به طور کامل شرح دهد

 روش هاي مختلف کاهش درد زايمان را نام ببرد-5

ل سه مورد از روش هاي کاهش درد زايمان را به طور حداق-6

 کامل شرح دهد

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی

کالس آمادگی  آموزشراهنماي .1

، وزارت بهداشت و درمان و زايمان

، ، اداره سالمت مادرانآموزش پزشکی

1394 

.پري، مارگارت، ترجمه داودآبادي، 2

م، سيدزاده اقدم ن، رويکرد نوين به 

درد زايمان چاپ اول، انتشارات 

 1390دانشگاه علوم پزشکی اراک 

زايمان طبيعی .عموشاهی، علی.3

 13911نشر نقش نگين، بدون 



ايجاد دانش و  14/2/98 2

نگرش روش هاي 

 آرامش عضالنی و

و  تن آرامی

استفاده از 

همراه را 

دربارداري و 

 زايمان

 تمرينات عضالنی در بارداري را به طور کامل شرح دهد-1

تکنيک هاي تن آرامی مناسب در ليبر را به طور کامل شرح -2

 دهد

 تکنيک هاي ماساژ درمانی در بارداري و زايمان را نام ببرد-3

ا به طور کامل حداقل دو تکنيک طب فشاري در بارداري ر -4

 شرح دهد

 اهميت حمايت در بارداري و زايمان را شرح دهد-5

 نقش همراه در ليبر و زايمان را به طور کامل توضيح دهد-5

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی

آموزش کالس آمادگی  .راهنماي1

زايمان، وزارت بهداشت و درمان و 

 آموزش پزشکی، اداره سالمت مادران

.پري، مارگارت، ترجمه داودآبادي، 2

م، سيدزاده اقدم ن، رويکرد نوين به 

درد زايمان چاپ اول، انتشارات 

 1390دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 

ايجاد دانش و  21/2/98 3

نگرش نقش پدر 

 در بارداري

 ملزومات الزم پدر شدن را از ديدگاه اسالم شرح دهد-1

 نقش پدر در حمايت از مادر باردار را به طور کامل شرح دهد-2

 نقش پدر در حمايت از مادر در زايمان شرح دهد -3

 نقش پدر در حمايت از مادر و نوزاد پس از زايمان شرح دهد-4

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی

ري، مارگارت، ترجمه داودآبادي، پ. 1

م، سيدزاده اقدم ن، رويکرد نوين به 

درد زايمان چاپ اول، انتشارات 

 1390دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 اصول کافی جلد ششم.2

ايجاد دانش و  28/2/98 4

نگرش در 

مراقبت خاي 

پس از زايمان از 

 مادر و نوزاد

تغيير فيزيولوژيک زودرس پس از زايمان از مادر را  3حداقل -1

 نام ببرد

تغيير فيزيولوژيک ديررس پس از زايمان از مادر  3حداقل  -2

 را نام ببرد

 

مراقبت هاي فوري پس از زايمان در مادر را به طور کامل -3

 شرح دهد

 مراقبت هاي تاخيري پس از زايمان از مادر را شرح دهد-4

 مراقبت هاي فوري پس از زايمان از نوزاد را شرح دهد-5

 مراقبت هاي تاخيري از نوزاد پس از تولد را شرح دهد -6

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

بی مشارکت ارزيا

آزمون -فعال

 کتبی

1.Cunningham, G. 

Williames Obstetrics. 

Newyork, Mac Grohill, 25 

eth, 2018 

.مراقبت هاي ادغام شده مادران، 2

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 1394پزشکی، اداره سالمت مادران، 

ايجاد دانش و  4/3/98 5

نگرش از 

اختالالت پس از 

زايمان در مادر و 

 ادنوز

اختاللت فوري پس از زايمان در مادر را به طور کامل شرح -1

 دهد

مراقبت هاي الزم در بروز اختالالت زودرس پس از زايمان را -2

 شرح دهد

 اختالالت تاخيري پس از زايمان از مادر را شرح دهد-3

 مراقبت از اختالالت تاخيري پس از زايمان را شرح دهد-4

 ن از نوزاد را شرح دهداختالالت فوري پس از زايما-5

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی

1.Cunningham, G. 

Williames Obstetrics. 

Newyork, Mac Grohill, 25 

eth, 2018 

.مراقبت هاي ادغام شده مادران، 2 

وزارت بهداشت درمان و آموزش 



مراقبت هاي الزم از اختالالت فوري پس از تولد در نوزاد را  -6

 شرح دهد

 1394پزشکی، اداره سالمت مادران، 

ايجاد دانش و  11/3/98 6

نگرش و مهارت 

 شيردهی پستانی

 روش شيردهی صحيح پستانی را به طور کامل شرح دهد-1

 ام ببردمزيت شيردهی پستانی را ن 5حداقل -2

% انجام 100حداقل يک مورد آموزش شيردهی را با مهارت -3

 دهد

پرسش و 

پاسخ و 

 ايفاي نقش

وايت برد و 

ويديوپروژکتور 

 و ايفاي نقش

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-عاطفی-شناختی

 روان حرکتی

-پرسش پاسخ

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی و عملی

.راهنماي آموزش تغذيه با شيرمادر، 1

وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

 1396پزشکی، اداره سالمت مادران، 

 

ايجاد دانش و  18/3/98 7

نگرش در مورد 

مشکالت شايع 

 شيردهی

 مشکالت شايع شيردهی را به طور کامل مام ببرد-1

 علت بروز شقاق پستان را به طور کامل شرح دهد-2

امل راه هاي پيشگيري و درمان شقاق پستان را به طور ک-3

 شرح دهد

 علت بروز آبسه پستانی را به طور کامل شرح دهد-4

 راه هاي پيشگيري و درمان آبسه پستانی را شرح دهد-5

علل بروز و درمان احتقان پستان در زنان شيرده را شرح -6

 دهد

 موارد منجر به قطع شيردهی پستانی را نام ببرد-7

پرسش و 

پاسخ و 

 سخنرانی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-پرسش پاسخ عاطفی-شناختی

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 کتبی

1.Cunningham, G. 

Williames Obstetrics. 

Newyork, Mac Grohill, 25 

eth, 2018 

.راهنماي آموزش تغذيه با شيرمادر، 2

وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

 1396پزشکی، اداره سالمت مادران، 

 

ايجاد دانش و  25/3/98 8

نگرش و مهارت 

مشاوره بارداري و 

استفاده از 

مامايی مبتنی بر 

 شواهد

شرايط محيطی انجام مشاوره در بارداري و زايمان را به طور -1

 کامل شرح دهد

شرايط روحی انجام مشاوره در بارداري و زايمان را شرح -2

 دهد

به طور اصول انجام مشاوره صحيح در بارداري و زايمان را -3

 کامل شرح دهد

حداقل يک مورد برخورد با مشکالت بارداري مبتنی با -4

 % توضيح دهد100شواهد را با صحت 

پرسش و 

پاسخ و 

ايفاي نقش و 

انجام تمرين 

 کتبی

وايت برد و 

 ويديوپروژکتور

 3اتاق 

دانشکده 

 پيراپزشکی

-عاطفی-شناختی

 روان حرکتی

-پرسش پاسخ

ارزيابی مشارکت 

آزمون -فعال

 بی و عملیکت

رضايی، فرزين. خالصه روانپزشکی  .1

کاپالن و سادوک، انتشارات ارجمند، 
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بادنوخ د، هنگان ک، ترجمه .2

قوجازاده م، نصيري ل. پزشکی 

مبتنی بر شواهد. نشر مرکز مبتنی بر 

 1396شواهد علوم پطشکی ايران، 
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  متد و وسايل آموزشي موثر مي  رفتاری دارای فعل رفتاری ، معيار، محتوا و شرايط بوده و در حيطه های شناختي ، عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.اين اهداف در تعييناهداف ويژه

 باشند.


