
   

 توسعه آموزش و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس
 سبزوار پزشکیعلوم 

 (Lesson Plan)درس طرح  فرم

 

  
 
 
 
 
 
 

 :اهداف كلي
یی ناشی از شناخت کامل از فیزیولوژی حاملگی، تشخیص حاملگی، اهمیت بهداشت و  تغذیه زنان باردار و اصول مراقبتهای دوران بارداری، ناراحت های جز

مراحل زایمانی، مراقبتها، روش های دارویی و  ، فرآیند فیزیولوژیك زایمان،حاملگی و طرق پیشگیری از آنها، تشخیص موارد غیر طبیعی حاملگی و اقدامات الزم
 غیر دارویی کاهش درد زایمان

 
 اهداف ويژه : كلياهداف  جلسه

 دانشجو در پايان قادرخواهد بود كه
 طبقه حيطه يادگيري

 )سطح(
وساااايم ك ااا   روش تدريس

 آموزشي
فعاليتهاااااااااي 

 دانشجويان
مراحاام آشاایايي بااا  1

 وضع ح م آنها
 ببرد. مراحم وضع ح م را نام .1

 ويژگي هاي مرحله اول وضع ح م را بيان ن ايد. .2

 ويژگي هاي مرحله دوم وضع ح م را بيان ن ايد. .3

 ويژگي هاي مرحله سوم وضع ح م را بيان ن ايد. .4

 ويژگي هاي مرحله چهارم وضع ح م را بيان ن ايد. .5

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
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 فيزيولاوژيآشیايي باا  2

 راحم وضع ح مم
روناادهاي فيزيولوژيااو و ببيوشااي يايي تی ااي  كییااده وضااع ح اام را  .1

 برش رد.

 عوامم موثر بر  مرحله اول وضع ح م را شرح دهد. .2

 مطرح براي شروع وضع ح م را بيان ن ايد. يها يئورت .3

 وامم موثر بر  مرحله دوم وضع ح م را توضيح دهد.ع .4

 عوامم دخيم در  ايجاد مرحله سوم وضع ح م را توضيح دهد. .5

 تغييرات بيوشي يايي مرحله چهارم وضع ح م را توضيح دهد. .6

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

آشاایايي بااا وضااع و  3
 قرار جیين در رح  

 .وضعي  جیين در د اخم رح  را توسط ماك  در كال  ن ايش دهد. 1
 . قرار جیين را در يو ج له در كال  تعريف كید.2
 . انواع قرار را بطور صحيح در كال  نام برد.3
 ال  تش يص دهد.پرزانتاسيون جیين را از روي ماك  در ك 4
 . پوزيشن هاي م تلف جیين را روي ماك  در كال  تعيين كید.5
 .توضيح دهد. مانور لئوپولد را بطور صحيح در كال  6
. راههاي تشا يص پرزانتاسايون و پوزيشان هااي جیاين را در كاال  شارح 7

 دهد.
 . است وان هاي سر جیين را از روي شكم در كال  تش يص دهد.8
 ين را از روي شكم در كال  تش يص دهد.. اقطار سر جی9

 . فونتانلهاي سر جیين را از روي ماك  در كال  نشان دهد..11

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

مرحلاه اول آشیايي باا  4
 انزاي 

 ن ايد. فيتعررا   انيمرحله اول زا .1

 را بيان ن ايد. مرحله اول زاي انبراي مراقبتهاي الزم  .2

 را ثب  ن ايد. نحوه پيشرف  زاي ان .3

 را ت سير ن ايد.  ي انيدر پارتوگرام زا بريل شرف يپ .4

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

و  حضااور ماای  
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  



   

 توسعه آموزش و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس
 سبزوار پزشکیعلوم 

 (Lesson Plan)درس طرح  فرم

 
داره اآشاایايي بااا نحااوه  5

 فعال زاي ان
 را نام ببرد. اداره فعال زاي ان اقدامات مورد است اده در  .1

 عوارض تحريو ليبر را شرح دهد. .2

 را شرح دهد. يوتوميآمینحوه انجام  .3

 تحريو ليبر را تعريف ن ايد. .4

 يد.ليبر را تعريف ن ا لقاء ا .5

 را شرح دهد. نيتوس ياكس نحوه تجويز .6

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

آشاایايي بااا تئااوري و  6
مكانيساااااااا  درد و 

 ريااااغ يروش هااااا
كاااهش درد  ياايدارو
  انيزا

 را نام ببرد.  انيكاهش درد زا ييدارو ريغ يروش هاانواع  .1

نحوه انجام هر يو از روش هاي غير دارويي كاهش درد زاي ان را توضيح  .2

 دهد.

عوارض برخي روش هاي غير دارويي كاهش درد از ج له زاي ان در آب را  .3

 توضيح دهد.

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اليداس

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

 يروش هااآشیايي باا  7
كاااهش درد  ياايدارو
  انيزا

 را نام ببرد.  انيكاهش درد زا ييدارو يروش هاانواع  .1

 نحوه انجام هر يو از روش هاي دارويي كاهش درد زاي ان را توضيح دهد. .2

 ي ان را بيان ن ايد.عوارض روش هاي دارويي كاهش درد زا .3

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
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ارزيااابي جیااين حااين  8

 زاي ان
 روش ارزيابي جیين حين زاي ان را بيان ن ايد. .1

 ا شرح دهد.الگوهاي م تلف ضربان قلب جیين ر .2

علم ايجاد كییده الگوهاي طبيعي ضربان فلب جیين را  از الگوهاي غيرطبيعي  .3

 تش يص دهد.

 علم ايجاد كییده الگوهاي غير طبيعي ضربان فلب جیين بيان ن ايد. .4

 –ساااااا یراني  3 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

تعريااف  آشاایايي بااا  9
تشاااااا يص  اداره و 
انجااااام مراقبتهاااااي 

 دوم زاي ان رحلهم

 ن ايد. عريفمرحله دوم زاي ان را ت .1

 .مراقبتهاي الزم مرحله دوم زاي ان را شرح دهد .2

 نانديكاسيون هاي  انجام اپي زياتومي را بيان ن ايد. .3

 نحوه انجام اپي زياتومي  را شرح دهد. .4

 زمان انجام اپي زياتومي را بيان ن ايد. .5

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

ن ااايش  -اساااليد
 فيل 

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

ارزيااابي و مراقبتهاااي  11
قبا  هااي فوري و مرا

 مع ول از نوزاد

 اقدامات فوري پس از تولد را اولوي  بیدي ن ايد. .1

 معيارهاي امتياز آپگار را توضيح دهد. .2

 هدف از تعيين امتياز آپگار در دقايق م تلف را بيان ن ايد. .3

 مراقبتهاي روتين نوزاد پس از تولد را  شرح دهد. .4

 مراقبتهاي پيشگيرانه نوزاد پس از تولد را  شرح دهد. .5

 –ساااااا یراني  5 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

و  فيااتعرآشاایايي بااا  11
 شانه يستوشياداره د

 كید فيشانه را تعر يستوشيد .1

 . دين ا انيشانه را ب يستوشيد ويولوژيعوامم ات .2

 دهد. حيشانه را توض يستوشياره  دنحوه اد .3

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
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تعرياااف  تشااا يص   12

اداره و انجااااااااااام 
مراقبتهاااااااااي الزم 

 مرحله سوم زاي ان

  ايد.را بيان ن عالئ  خروج ج   .4

 مانورهاي خروج ج   را توضيح دهد. .5

 را شرح دهد. اداره فعال مرحله سوم .6

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
تعرياااف  تشااا يص   13

اداره و انجااااااااااام 
مراقبتهاااااااااي الزم 

 زاي ان چهارمحله مر

 را شرح دهد.ج   سال   یهيمعا .1

 مراقب  هاي فوري پس از خروج  را بيان ن ايد. .2

 نحوه اداره مرحله چهارم زلي ان  را توضيح دهد. .3

 درجات م تلف پارگي هاي پريیه  را تشريح ن ايد. .4

 نحوه ترمي  پارگي هاي پريیه را توضيح دهد. .5

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

و واياا   ماژيااو
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  

 را تعريف كید. دوره ن ا  .1 آشیايي با ن ا  14

 را توضيح دهد. زاي ان بعداز يمراقبتهابرگش  تغييرات  .2

 را شرح دهد. صيپس از ترخ  انيبعد از زا يمراقبتها آموزش .3

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
مراكاز تولاد آشیايي با  15

و چگااونگي ع لكاارد 
 ماما

 محيط هاي زاي اني را نام ببرد. .1

 .مزايا و مضرات هر يو از محيط هاي زاي اني را توضيح  دهد .2

 نقش ماما در محيط هاي زاي اني را توضيح دهد. .3

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
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آشیايي باا امكاناات و  16

زاي ااان در مالح ااات 
 میزل

 ل را درک كید .انديكاسيون هاي زاي ان در میز .1

 موارد میع مطلق و نسبي زاي ان در میزل را بداند  . .2

 نحوه اداره مراقب  هاي قبم از زاي ان در میزل را درک كید . .3

چگونگي آماده كردن خاانواده ماادر بااردار جها  انجاام زاي اان در  .4
 میزل را بشیاسد.

 نحوه برخورد با مشكم در طي زاي ان   در میزل را بيان كید  . .5

يا و مضرات پوزيشان هااي م تلاف ماادر در طاول مرحلاه دوم مزا .6
 زاي ان را بشیاسد.

 

 –ساااااا یراني  1 شیاختي
 پرسش و پاسخ 

ماژيااو و واياا  
وياااديو  – باااورد

 –پروژكتاااااااور 

 اساليد

حضااور ماای   و 
  –فعال در كاال  

پاساخ بااه پرسااش 
هاااي شاا اهي در 

 كال  
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