
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 2بارداری و زایمان  : نام درس

 2 واحد: تعداد
 مامایی  رشته تحصیلی:
 

  تحصیلی دانشجویان:مقطع 
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
 سامانه مبتنی بر وب

  مدرس:
 مهین کیانی

 1401-1400تحصیلی  دومنیمسال 

 
  :هدف کلی درس

 کسب مهارت های الزم در هدایت ورهبری و انجام زایمان عادی ومراقبت های مربوطه .1
 فاصله بعد از زایمان در ارتباط با مادر ،جنین و نوزادکسب مهارت های الزم در هدایت ،رهبری مراحل مختلف زایمان و بال .2
 مهارت در کاربرد تکنیک های جدید زایمان و ارائه خدمات مامائی .3
 زایمان به مادر و خانواده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی از  ارائه آموزش بهداشت بعد .4

 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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 4/12/1400 
ننننند آیفرآشنننننایی بننننا  

فیزیولننو ی و بیوشننیمیایی 
 وضع حمل

 دانشجو قادر باشد  

 یطه شناختیالف(ح
فرآیند فیزیولو یک و بیوشیمیایی وضع  (1

 حمل را توضیح دهد.
حله اول لیبررا تحلیل فیزیولو ی مر (2

 کند.
 بررایمرحله دوم و سوم   ل یولو یزیف (3

 کند. لیتحل

یعاطف طهیب( ح  

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 سنجش آغازین

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

  وره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک د نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

مباحث مطرح شده با  در
مشارکت فعال داشته  زهیانگ

 باشد

 1لیبر طبیعی  آشنایی با 11/12/1400 2

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

تغییرات کف لگن در حین زایمان را  (1
 توضیح دهد

 قرار، حالت جنین را توضیح دهد (2
 انواع نمایش های جنین را توضیح دهد (3
حالت های مختلف قرار گیری جنین  (4

 دهد در لگن را توضیح
عضو نمایش را تعریف و انواع آن را  (5

 توضیح دهد
 مانور لئوپولد را توضیح دهد (6
 وزن جنین را به درستی محاسبه کند (7

یعاطف طهیب( ح  
مباحث مطرح شده با  در
مشارکت فعال داشته  زهیانگ

 باشد
 
 

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

 2لیبر طبیعی  آشنایی با 18/12/1400 3

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

دیالتاسیون و افاسمان و استیشن را به  (1
 توضیح دهد

درزها و فونتانل های سر جنین را  (2

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 بشناسد و توضیح دهد

 حرکات اصلی لیبر را توضیح دهد (3

آسینکلیتیسم قدامی و خلفی را  (4
 توضیح دهد

 حیطه عاطفیب( 
رح شده با انگیزه در مباحث مط

 مشارکت فعال داشته باشد

 3لیبر طبیعی  آشنایی با 25/12/1400 4

 دانشجو قادر باشد  

 الف(حیطه شناختی
مراحل لیبر را نام ببرد و هر مرحله را  (1

یح با مراقبت های آن به تفکیک توض
 دهد

مراحل لیبر بر اساس منحنی فریدمن  (2
 را توضیح دهد

شروع لیبر را تشخیص دهد  و  (3
درخواست و تفسیر آزمایشات بدو 

 پذیرش را توضیح دهد
بررسی  های الزم جهت  مادر در اتاق  (4

 معاینه را توضیح دهد
 بای شاپ را توضیح دهد (5
عالیم و نشانه های پارگی پرده را  (6

 توضیح دهد
 وضیح دهدآمینوشور را ت (7

 حیطه عاطفیب( 
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 4لیبر طبیعی  آشنایی با 17/1/1401 5

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

 هداداره مرحله اول زایمان را توضیح د (1
 پایش مادر در لیبر را توضیح دهد (2
 درمان پارگی پرده ها را توضیح دهد (3
 اداره مرحله دوم زایمان را توضیح دهد (4
پروتکل ادراه مرحله اول و دوم زایمان  (5

 در بیمارستان پارکلند را توضیح دهد

 حیطه عاطفیب( 
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد

 انیسخنر شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

 1آشنایی با  زایمان وا ینال 24/1/1401 6

 دانشجو قادر باشد  

 الف(حیطه شناختی
وضعیت قرارگیری پا در مرحله دوم  (1

 زایمان را توضیح دهد
وضعیت اکسی پوت قدامی را در  (2

 مرحله دوم زایمان توضیح دهد
 وضیح دهدمانور ریتگن را ت (3
 زایمان شانه را توضیح دهد (4
 زایمان نوزاد را توضیح دهد (5
کالمپ بند ناف  و مزایا و معایب تاخیر  (6

 کالمپ را توضیح دهد

 حیطه عاطفیب( 
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد
 

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 ینیآزمون تکو
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 2آشنایی با  زایمان وا ینال 31/1/1401 7

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

 مکانیسم دیستوشی را توضیح دهد (1
عوامل خطر دیستوشی را نامبرده و  (2

 توضیح دهد
 مانور مک رابرتز را توضیح دهد (3
 مانور زایمان شانه خلفی را توضیح دهد (4
 را توضیح دهد woodsمانور  (5
 ضیح دهدمانور رابین را تو (6
 مانور گاسکین را توضیح دهد (7
تخریب دستگاه تناسلی در برخی  (8

 نزادها توضیح دهد
عدم زایمان طبیعهی در نوزادها ی  (9

 ناهنجار توضیح دهد

 حیطه عاطفیب( 
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد
 

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 یفتکال

 آزمون تکوینی

 3آشنایی با  زایمان وا ینال 7/2/1401 8

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

 سوم لیبر را توضیح دهدادراه مرحله  (1
 نشانه های خروج جفت را توضیح دهد (2
مانور سوپراپوبیک و برانت اندروس را  (3

 توضیح دهد
اداره فعال و غیر فعال مرحله سوم را  (4

 توضیح دهد

  شناختی،عاطفی
، فیلم سخنرانی

 آموزشی زایمان
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

یی و نحوه محاسبه آن را اداره دارو (5
 توضیح دهد

 اداره مرحله چهارم را توضیح دهد (6
اندیکاسیون اپی زیاتومی را توضیح  (7

 دهد

 انواع اپی زیاتومی را توضیح دهد (8
ترمیم اپی زیاتومی  و مراقبت های آن  (9

 را توضیح دهد

 حیطه عاطفیب( 
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد

9 14/2/1401 
 آشننننایی بنننا روش هنننای

غیننر دارویننی  دارویننی و 
 1تسکین درد 

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

 

غیر دارویی تسکین درد به روش های  (1
 تفکیک بیان نماید.

ی غیر دارویی و مزایا و معایب روش ها (2
 مکانیسم اثر آن را توضیح دهد

و محل های آن در نقاط طب فشاری  (3
 مختلف بدن را توضیح دهد

روش های غیر دارویی که فیدبک  (4
محیطی به درد را کاهش میدهند، 

 توضیح دهد

 آروماتراپی در زایمان را توضیح دهد (5

 زایمان در آب ار توضیح دهد (6

 تن آرامی در زایمان را -تکنیک تنفس (7

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 توضیح دهد

وضعیت های مناسب در مراحل  (8
 مختلف زایمان را توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه 

 مشارکت فعال داشته باشد

10 21/2/1401 
وضنننیت و آشننننایی بنننا 

 1پوزیشن حین لیبر 

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

وضیت های الزم جهت افزایش ابعاد  (1
 لگن را توضیح دهد

وضعیت الزم جهت پیشرفت مرحله  (2
 اول زایمان را توضیح دهد

وضعیت های مرحله دوم زایمان را  (3
 توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد

 نرانیسخ شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

11 28/2/1401 
وضنننیت و آشننننایی بنننا 

 2پوزیشن حین لیبر 

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

وضعیت مادر جهت کاهش استرس و  (1
 درد را توضیح  دهد

 وضعیت های غیر قرینه را توضیح دهد (2
پوزیشن های مناسب جهت تاخیر در  (3

 رحله اول و دوم را توضیح دهدم
پوزیشن های مناسب جهت رفع  (4

 دیستوشی را توضیح دهد

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 ن تکوینیآزمو
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

پوزیشن های مناسب جهت سرویکس  (5
 متورم را توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد
 

12 4/3/1401 
تکنیننک هننای  آشنننایی بننا

 تنفسی

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

فواید تکنیک تنفسی در لیبر را توضیح  (1
 دهد

اصول تکنیک های تنفسی را توضیح  (2
 دهد

 روش الماز را توضیح دهد (3
الگوی تنفسی در مرحله اول زایمان را  (4

 توضیح دهد
را الگوی تنفسی در مرحله دوم زایمان  (5

 توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد
 

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

13 11/3/1401 
آشنایی با روش هنای غینر 

 2دارویی تسکین درد 

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

اسا  را توضیح مکانیسم م (1
 دهد

اثرات مکانیکی، فیزیولو ی و  (2

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 روانی ماسا  را توضیح دهد
انواع ماسا  سوئدی را نام و  (3

 توضیح دهد
آمادگی های الزم جهت  (4

 انجام ماسا  را توضیح دهد
موارد منع ماسا  را توضیح  (5

 دهد
چگونگی انجام ماسا  در  (6

نقاط مختلف بدن را توضیح 
 دهد

 ب( حیطه عاطفی
رح شده با انگیزه در مباحث مط

 مشارکت فعال داشته باشد

14 18/3/1401 
تکنیننک هننای  آشنننایی بننا
 طب فشاری

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

نحوه فشار در طب فشاری را توضیح  (1
 دهد

وضیح مکانیسم اثر طب فشاری را ت (2
 دهد

 موارد منع طب فشاری را توضیح دهد (3
نقاط طب فشاری در پا، دست، پشت و  (4

 شانه را توضیح دهد
نقاط طب فشاری در لیبر طول کشیده  (5

 را توضیح دهد
نقاط طب فشاری جهت تسکین درد و  (6

 پیشرفت مراحل زایمان را توضیح دهد

      



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 ته باشدداش

15 25/3/1401 
ارزینابی جننین آشنایی بنا 
 1حین زایمان

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

و تغییرات آن را توضیح  FHRالگوی  (1
 دهد

برادی کاردی و تاکی کاردی را توضیح  (2
 دهد

را توضیح  FHRدرجات تغییر پذیری  (3
 دهد

 افت زودرس و دیررس را توضیح دهد (4

جنین را به علل افت ضربان قلب  (5
 تفکیک توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه مشارکت فعال 

 داشته باشد

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

16 25/3/1401 
ارزینابی جننین آشنایی بنا 
 2حین زایمان

 دانشجو قادر باشد  
 الف(حیطه شناختی

ت متغیر ضربان قلب اف (1
 جنین را توضیح دهد

افت طوالنی مدت ضربان  (2
 قلب جنین را توضیح دهد

افت متغیر ضربان قلب  (3
 جنین را توضیح دهد

افت طوالنی مدت ضربان  (4

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 قلب جنین را توضیح دهد
 

5) NST  و شرایط انجام آن را
 توضیح دهد

6) NST را تفسیر کند 

OCT, BPP را توضیح دهد 
لگوهای اقدامات در برخورد با ا (1

 ضربان قلب را توضیح دهد
 ب( حیطه عاطفی

در مباحث مطرح شده با انگیزه 
 مشارکت فعال داشته باشد

17 1/4/1401 
دوره نفنناس و آشنننایی بننا 

و  کینننولو یزیف راتیینننتغ
 آن کیآناتوم

 د  دانشجو قادر باش
 الف(حیطه شناختی

تغییرات تناسلی بعد زایمان را توضیح  (1
 دهد

تغیرات پستان ها و سیستم گردش  (2
 خون را توضیح دهد

تغییرات گوارشی و ادراری را توضیح  (3
 دهد

مراقبت های دوره نفاس را توضیح  (4
 دهد

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطرح شده با انگیزه 

 مشارکت فعال داشته باشد
 

 سخنرانی شناختی،عاطفی 
فیلم آموزشی، 

 پادکست
120 

پاسخ دهی به 
 تکالیف

 آزمون تکوینی

 آزمون تکوینیپاسخ دهی به  120فیلم آموزشی،  سخنرانی شناختی،عاطفی  دانشجو قادر باشد   دوران ننوزادی و  آشنایی با  1/4/1401 18
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 ب(مطال

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

 الف(حیطه شناختی آن های مراقبت
مراقبتهای نوزاد بالفاصله بعد زایمان را  (1

 توضیح دهد

واکسیناسیون بدو تولد نوزاد را توضیح  (2
 دهد

 ادر را توضیح دهدتغذیه با شیر م (3

مزایای تغذیه با شیر مادر را توضیح  (4
 دهد

وضعیت های صحیح شیردهی را  (5
 توضیح دهد

مراقبت از بندناف، مراقبت از دستگاه  (6
تناسلی، ظاهر ، پوست و رنگ ، دفع 
 ادرار و مدفوع  نوزاد را توضیح دهد

 مکمل های نوزادی را توضیح دهد (7

غربالگیری های دوران نوزادی را  (8
 دهدتوضیح 

حمام کردن نوزاد و زردی نوزادی را  (9
 توضیح دهد

 احیای نوزاد را توضیح دهد (10
 ب( حیطه عاطفی

در مباحث مطرح شده با انگیزه 
 مشارکت فعال داشته باشد

 تکالیف پادکست

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %50 آزمون میان ترم  و %25،  از کوئیز و تکالیف درسی کل نمره با استفاده  %25ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره(10کل نمره) %50  آزمون پایان ترم
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 نمره(5% کل نمره) 25کوئیز و تکالیف درسی       
 نمره(      5کل نمره)%25  آزمون میان ترم               
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