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شماره 

 جلسه
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اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 اهداف حیطه
 روش یاددهی

 یادگیری
 مواد و وسایل آموزشی

زمان 

 جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 
 تئوری

7/7/1400 
ا یی با ی ییتآشنن ل وااک

امیمی باارا جااصطالحیت

ادانشجواقیدرا یشد:
اشییختب:احیطه

اصطالحات رایج مامایی را تعریف .1
 کند.

 ماما را تعریف کند..2
مهارت های الزم .صفات، مسئولیتها و 3

 برای ماما را بداند و توضیح دهد.

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

پادکست، کتاب و فایل 
 پی دی اف

2 
 ساعت

مطالعه مباحث این 
عه مبحث مطالجلسه، 

خالصه هفته بعد و 
 ننمودن آ

 نیازسنجی آغازین

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .انواع محیط کار برای ماما را بشناسد.4

اعیطفب:حیطها
 .کالس توجه کند مباحثبا دقت به  .1

2 

 تئوری

14/7/1400 

،اپذ رشنحوهاآشننیی با یا
جیماواترخیصا میتاان قدا ا
امیدرایالزما را

ادانشجواقیدرا یشد:
ااشییختب:حیطها

اقدامات الزم جهت پذیرش مادر را .1
 توضیح دهد.

 .شرایط بستری زن باردار را نام ببرد.2
اقدامات مناسب جهت بستری کیس 

 خاص در بارداری را بداند.های 
شرایط ترخیص زن باردار راتوضیح .3

 دهد.
.شرایط ترخیص فرد زایمان کرده را 4

 بداند.

اعیطفب:حیطها
جهت انجام اقدامات الزم برای مادر  .1

 تمایل پیدا کند.

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی
 حل مسئله

 بحث گروهی
 پرسش و پاسخ

پادکست، کتاب و فایل 
  پی دی اف

2 
 ساعت

لیست کردن اقدامات 
مورد نیاز برای یک 

 در بارداری کیس خاص
 ایمرحلهآزمون 

3 

 تئوری

21/7/1400 

شیی با یا سبآ ا،فرا یدانو 
 هداشتاوااستر لیزاسیونا
ااصننو ا او کیر محیطا درا

احرکتبازنا یردار

ادانشجواقیدرا یشد:

اشییختب:حیطها
اطالعات مربوط به بیمار را تجزیه و .1

صورت طبقه بندی تحلیل نماید و به 
 بازنویسی نماید.

 نکات مهم در گزارش نویسی را بداند. .2
 .عفونت های بیمارستانی را بشناسد.3
.نحوه گندزدایی در بیمارستان را 4

 بداند.
.انواع مواد مورد استفاده برای 5

 گندزذایی را نام ببرد.

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی 
 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

پادکست، کتاب و فایل 
و فیلم  پی دی اف

 آموزشی

2 
 ساعت

گزارش نویسی برای 
یک کیس خاص در 

 بارداری

 ایمرحلهآزمون 
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 .نحوه استریل کردن تجهیزات را بداند.6
ردار را .نحوه جابجایی صحیح زن با7

 توضیح دهد.
.پوزیشن های مناسب حین لیبر را 8

 بداند.

اعیطفب:حیطها
بیمار احساس  سالمتینسبت به  .1

 تعهد کند.

4 

 تئوری

28/7/1400 

شیی با یا کلییتامر وطا هاآ
ااتیقاعمل

ادانشجواقیدرا یشد:

اشییختب:حیطها
 را بشناسد.تجهیزات اتاق عمل .1
 نحوه کار با تجهیزات را بداند..2
.موارد استفاده از تجهیزات کاربردی تر 3

 را توضیح دهد.

ااعیطفب:حیطها
 از فهمیدن کاربرد ابزار لذت ببرد..1

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی
 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

پادکست، کتاب و فایل 
 پی دی اف

2 
 ساعت

 ایمرحلهآزمون  

اامتحیناپی ینب

اشروعاجلسیتاعملباطبادواگروه

5 

5/8/1400 

آشیی با یانحوهاچکاکردنا
اوا یزاکردناستاااستر ل

شیی با یاطر قها ستناآ ش
دسنننتا هاروشاطوباوا

ااسکراب

ا یشد:دانشجواقیدرا

احیطهاشییختب:
.خطرات ناشی از آلوده شدن محیط 1

 استریل را بداند.

احیطهارواناحرکتب:
. استریل بودن ست های مختلف را 1

 چک کند.
. ست استریل را به صورت صحیح باز 2

 نماید.

 روان حرکتی

آموزش  .1
 عملی

 نمایش فیلم .2

استفاده از  .3
 پاورپوینت

 ویدئو پرژکتور
 وایت برد

 ست استریل
 

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  ن جلسهکامل در هما
 مطالعه مبحث هفته بعد

نیازسنجی 
 آغازین
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. دستانش را به صورت صحیح به 3
 روش طبی بشوید.

.دستانش را به طرز صحیحی اسکراب 4
 نماید. 

اعیطفب:حیطها
.نسبت به انجام اقدامات به روش 1

صحیح و استریل و حفظ سالمتی 
بیمار یا زن باردار احساس مسئولیت و 

 تعهد نماید. 

6 

12/8/1400 

شیدنا شیی با یانحوهاپو آ
صباوا شخ سی لاحفیظتا و

ادرآوردناآن
شیدنا شیی با یانحوهاپو آ
دسننتکبا هاروشا یزاوا

ا سته

ادانشجواقیدرا یشد:

احیطهاشییختب:
.انواع وسایل حفاظت شخصی را 1

 بشناسد.

.کاربرد هر یک از وسایل شخصی را 2

 بداند.

احیطهارواناحرکتب:

.وسایل حفاظت شخصی را به ترتیب 1

 پوشیده و درآورد.

.از وسایل حفاظت شخصی به طرز 2

 صحیح استفاده نماید.

 .دستکش را به روش باز بپوشد.3

 . دستکش را به روش بسته بپوشد.4

احیطهاعیطفب:

.نسبت به انجام اقدامات به شیوه 1

 استریل و حفظ سالمتی بیمار احساس

 مسئولیت نماید.

 روان حرکتی

آموزش  .1
 عملی

نمایش  .2
 پوستر

استفاده از .3
 پاورپوینت

 کتاب
 پوستر

 وسایل حفاظت شخصی

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  کامل در همان جلسه
 مطالعه مبحث هفته بعد

 آزمون مرحله ای
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7 

19/8/1400 

ندا یی با یانحوهاسننو آشنن
 گذاری

هییاالزماآشیی با یامهیرتا
اجهتامراقوتاازانوزاد

ادانشجواقیدرا یشد:
احیطهاشییختب:ا

خطرات سوند گذاری غیر استریل را .1

 بداند.

.اصول صحیح سوند گذار را توضیح 2

 دهد.

.تجهیزات الزم برای سوند گذاری را 3

 نام ببرد.

 .اصول مراقبت از نوزاد را بداند.4

.نکات مهم در مراقبت اولیه از نوزاد 5

 توضیح دهد.را 

.وسایل مورد نیاز برای مراقبت از 6

 نوزاد را نام ببرد.

احیطهارواناحرکتب:ا

و تجهیزات الزم جهت سوند گذاری 1

 را به صورت مستقل اماده نماید.

.قبل از گذاشتن سوند، شست و شو 2

 را به صورت صحیح انجام دهد.

.حریم بیمار را حفظ نموده و به 3

 شاند.صورت صحیح بدن بمار را بپو

.به روش کامال استریل سوند گذاری 4

 را انجام دهد.

.سوند گذاری را به صورت کامال 5

 استریل به صورت تنهایی انجام دهد.

.وسایل مورد نیاز برای مراقبت از 6

 کودک را آماده کند.

 روان حرکتی
 آموزش عملی.  1

استفاده از . 2
 پاورپوینت

 کتاب
 ست استریل
 وسایل سونداژ

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  جلسهکامل در همان 
 مطالعه مبحث هفته بعد

 آزمون مرحله ای
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.اقدامات اولیه برای نوزاد را به 7

 درستی انجام دهد.

احیطهاعیطفب:

وه به شی .نسبت به انجام سوند گذاری1

استریل و حفظ سالمتی بیمار احساس 

 مسئولیت نماید.

.نسبت به انجام اقدامات الزم و به 2

 موقع برای نوزاد حساس باشد.
 

8 

26/8/1400 

یی با یانحوهاپرباوا آشنن
میناوا عدازا  ولاوا  درپاق

امعی یهاواژ یی 
آشننیی با یانحوهاپوشننبا

شیناحینامعی یه،ا دادنا یا
ازا میناو...

ادانشجواقیدرا یشد:

احیطهاشییختب:
 .اصول پرپ و درپ را توضیح دهد.1
دادن .نحوه شست و شو و پوشش 2

 قبل از زایمان را بداند.
. نحوه شست و شو و پوشش دادن 3

 قبل از ترمیم اپیزیاتومی را بداند.
. نحوه شست و شو و پوشش دادن 4

 قبل از معاینه واژینال را بداند.
 .تجهیزات الزم جهت را بشناسد.5

احیطهارواناحرکتب:

 .تجهیزات الزم را آماده نماید.1

را به طرز  .قبل از زایمان پرپ و درپ2

 صحیح انجام دهد.

.بعد از زایمان پرینه را به طرز صحیح 3

 شست و شو دهد.

.قبل از معاینه واژینال، شست و شوی 4

 صحیح را انجام دهد.

 روان حرکتی

آموزش  .1
 عملی

استفاده از  .2
 پاورپوینت

 موالژ 
 ست زایمان

 

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 
  کامل در همان جلسه

 آزمون مرحله ای
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احیطهاعیطفب:

.نسبت به انجام اقدامات به شیوه 1

استریل و حفظ سالمتی مادر و جنین 

 احساس مسئولیت نماید.

9 

3/9/1400 

آشیی با یانحوهاچکاکردنا
اوا یزاکردناستاااستر ل

شیی با یاطر قها ستناآ ش
دسنننتا هاروشاطوباوا

ااسکراب

ادانشجواقیدرا یشد:

احیطهاشییختب:
.خطرات ناشی از آلوده شدن محیط 1

 استریل را بداند.

احیطهارواناحرکتب:
. استریل بودن ست های مختلف را 1

 چک کند.
. ست استریل را به صورت صحیح باز 2

 نماید.
. دستانش را به صورت صحیح به 3

 روش طبی بشوید.
.دستانش را به طرز صحیحی اسکراب 4

 نماید. 

احیطهاعیطفب:
اقدامات به روش .نسبت به انجام 1

صحیح و استریل و حفظ سالمتی 
بیمار یا زن باردار احساس مسئولیت و 

 تعهد نماید. 

 روان حرکتی

آموزش  .4
 عملی

 نمایش فیلم .5

استفاده از  .6
 پاورپوینت

 ویدئو پرژکتور
 وایت برد

 ست استریل
 

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  کامل در همان جلسه
 مطالعه مبحث هفته بعد

نیازسنجی 
 آغازین

10 

شیدنا 10/9/1400 شیی با یانحوهاپو آ
صباوا شخ سی لاحفیظتا و

ادرآوردناآن
شیدنا شیی با یانحوهاپو آ
دسننتکبا هاروشا یزاوا

ا سته

ادانشجواقیدرا یشد:

احیطهاشییختب:
.انواع وسایل حفاظت شخصی را 1

 بشناسد.
 روان حرکتی

آموزش  .3
 عملی

نمایش  .4
 پوستر

استفاده از .3
 پاورپوینت

 کتاب
 پوستر

 وسایل حفاظت شخصی

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  کامل در همان جلسه
 مطالعه مبحث هفته بعد

 آزمون مرحله ای
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.کاربرد هر یک از وسایل شخصی را 2

 بداند.

احیطهارواناحرکتب:

.وسایل حفاظت شخصی را به ترتیب 1

 پوشیده و درآورد.

.از وسایل حفاظت شخصی به طرز 2

 صحیح استفاده نماید.

 .دستکش را به روش باز بپوشد.3

 . دستکش را به روش بسته بپوشد.4

احیطهاعیطفب:

.نسبت به انجام اقدامات به شیوه 1

 استریل و حفظ سالمتی بیمار احساس

 مسئولیت نماید.

11 

17/9/1400 

ندا یی با یانحوهاسننو آشنن

 گذاری

هییاالزمااآشیی با یامهیرت
اجهتامراقوتاازانوزاد

ادانشجواقیدرا یشد:
احیطهاشییختب:ا

خطرات سوند گذاری غیر استریل را .1

 بداند.

.اصول صحیح سوند گذار را توضیح 2

 دهد.

.تجهیزات الزم برای سوند گذاری را 3

 نام ببرد.

 .اصول مراقبت از نوزاد را بداند.4

.نکات مهم در مراقبت اولیه از نوزاد 5

 ضیح دهد.را تو

.وسایل مورد نیاز برای مراقبت از 6

 نوزاد را نام ببرد.

احیطهارواناحرکتب:ا

 روان حرکتی
 آموزش عملی.  1

استفاده از . 2
 پاورپوینت

 کتاب
 ست استریل
 وسایل سونداژ

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 

و  کامل در همان جلسه
 مطالعه مبحث هفته بعد

 آزمون مرحله ای
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و تجهیزات الزم جهت سوند گذاری 1

 را به صورت مستقل اماده نماید.

.قبل از گذاشتن سوند، شست و شو 2

 را به صورت صحیح انجام دهد.

.حریم بیمار را حفظ نموده و به 3

 ند.صورت صحیح بدن بمار را بپوشا

.به روش کامال استریل سوند گذاری 4

 را انجام دهد.

.سوند گذاری را به صورت کامال 5

 استریل به صورت تنهایی انجام دهد.

.وسایل مورد نیاز برای مراقبت از 6

 کودک را آماده کند.

.اقدامات اولیه برای نوزاد را به 7

 درستی انجام دهد.

احیطهاعیطفب:

وه به شی.نسبت به انجام سوند گذاری 1

استریل و حفظ سالمتی بیمار احساس 

 مسئولیت نماید.

.نسبت به انجام اقدامات الزم و به 2

 موقع برای نوزاد حساس باشد.
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یی با یانحوهاپرباوا 24/9/1400 آشنن
میناوا عدازا  ولاوا  درپاق

امعی یهاواژ یی 
آشننیی با یانحوهاپوشننبا
شیناحینامعی یه،ا دادنا یا

ازا میناو...

ادانشجواقیدرا یشد:
احیطهاشییختب:

 .اصول پرپ و درپ را توضیح دهد.1
دادن .نحوه شست و شو و پوشش 2

 قبل از زایمان را بداند.

 روان حرکتی

آموزش  .3
 عملی

استفاده از  .4
 پاورپوینت

 موالژ 
 ست زایمان

 

2 
 ساعت

انجام اقدام آموزش 
دیده به طور صحیح و 
  کامل در همان جلسه

 آزمون مرحله ای



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

. نحوه شست و شو و پوشش دادن 3
 قبل از ترمیم اپیزیاتومی را بداند.

. نحوه شست و شو و پوشش دادن 4
 قبل از معاینه واژینال را بداند.

 .تجهیزات الزم جهت را بشناسد.5

احیطهارواناحرکتب:

 .تجهیزات الزم را آماده نماید.1

را به طرز  .قبل از زایمان پرپ و درپ2

 صحیح انجام دهد.

.بعد از زایمان پرینه را به طرز صحیح 3

 شست و شو دهد.

.قبل از معاینه واژینال، شست و شوی 4

 صحیح را انجام دهد.

احیطهاعیطفب:

.نسبت به انجام اقدامات به شیوه 1

استریل و حفظ سالمتی مادر و جنین 

 احساس مسئولیت نماید.

اآزموناپی ینب

 

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. امتحان پایان ترم محاسبه میمانده در باقی %50و درصد انجام تکالیف طی ترم  30، کل نمره با استفاده از کوئیز  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %50   آزمون پایان ترم
 کل نمره %30  کوئیز و تکالیف درسی

 کل نمره 20آزمون میان ترم                  %



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 

 1392عمل، شمسی مهری، انتشارات اندیشه رفیع  . اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق1 منابع:

 1390، تذکری زهرا، انتشارات جامعه نگر، و زایمان اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل.2
 1398انتشارات اندیشه رفیع، گلبنی فرزانه، . مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان3            


