
  تعالیبسمه 
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی

  طرح درس دوره
  مرضیه ابراهیمی:نام مدرس   2:تعداد واحد   تنظیم خانواده :نام واحد درسی     ماماییکارشناس  :رشته و مقطع تحصیلی    مامایی :گروه آموزشی   پرستاري و مامایی: دانشکده

  

سه
جل

  

وسایل کمک   کار عملی  روش هاي تدریس/روش  اهداف کلی/هدف  عنوان/ محتوا  ساعت  روز  تاریخ
  آموزشی

  ارزیابی

یک   12/88  1
  10- 12  شنبه

و   تاریخچه
  تنظیمکلیات 

   خانواده

را در   خانواده  تنظیمو کلیات   تاریخچه
  بازگو کند  وجهان  ایران

  سخنرانی
  بحث
  

ویدئو  –کامپیوتر   ندارد
  ندارد  ژکتور  پرو

یک   12/88  2
  10- 12  شنبه

هداف و 
برنامه هاي 

تنظیم 
  خانواده

فراگیران با اهداف و برنامه هاي تنظیم 
  .خانواده آشنا شوند

  سخنرانی
ویدئو  –کامپیوتر   ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  - پروژکتور
پرسش و پاسخ و ثبت در 
  دفتر ارزیابی دانشجویان

یک   12/88  3
  10- 12  شنبه

مشاوره تنظیم 
  نوادهخا

آشنا .فراگیران با  مشاوره تنظیم خانواده
  شوند

  سخنرانی
نمایش ریتم هاي طبیعی و غیرطبیعی با 

  استفاده از سیموالتور
  دارد

ویدئو  –کامپیوتر 
 - ماژیک وایت بورد

  تخته پاك کن

پرسش و پاسخ و ثبت در 
  دفتر ارزیابی دانشجویان

یک   12/88  4
  1)قرصها(  10- 12  شنبه

هاي پیشگیري فراگیران با روش
 )قرصها(ارداري هورمونی ازب

  .آشنا شوند  

  سخنرانی
  بحث

 Handoutارائه 
 caseارائه 

  ندارد
  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور
  سیموالتور

 -  
  
  

1(   

  



  
  
  

سه
جل

  

  ارزیابی  وسایل کمک آموزشی  کار عملی  روش هاي تدریس/روش  اهداف کلی/هدف  عنوان/ محتوا  ساعت  روز  تاریخ

یک   1/89  5
  2)قرصها(  10- 12  شنبه

فراگیران با روشهاي پیشگیري از 
 )قرصها(بارداري هورمونی 

  آشنا شوند  

  سخنرانی
  - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  6
روشهاي   10- 12  شنبه

  اورژانسی
شهاي اورژانسی جلوگیري از رو  فراگیران

  .سندرا بشنا بارداري
  سخنرانی

 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 
  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  7
  10- 12  شنبه

آمپو لهاي 
  تزریقی

  فراگیران با آمپو لهاي تزریقی آشنا شوند
  سخنرانی

 - ویدئو پروژکتور –مپیوتر کا  ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 
  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  8
  .آشنا شوند با نورپالنتفراگیران   نورپالنت  10- 12  شنبه

  سخنرانی
 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  

  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   2/89  9
  .آشنا شوند مینی پیلبا فراگیران   مینی پیل  10- 12  شنبه

  سخنرانی
 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   2/89  10
  10- 12  شنبه

روشهاي 
نوین 

  پیشگیري

ن پیشگیري از فراگیران با روشهاي نوی
 )واژینال،پوستی(بارداري هورمونی 

  .آشنا شوند

  سخنرانی
ماژیک وایت  - وایت بورد  ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   2/89  11
  10- 12  شنبه

امتحان میان 
  ترم

ي امتحان میان ترم وارائه کنفرانس روشها
  LMBمردانه وروش 

  توزیع سواالت  برگه هاي سواالت  ندارد  - 

یک   2/89  12
  10- 12  شنبه

  داخل  وسایل
  )1( رحمی

  رحمی  داخل  وسایل  انواعفراگیران با 
  آشنا شوند  از بارداري  پیشگیري

  سخنرانی
ماژیک وایت  - وایت بورد  دارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  -   تخته پاك کن - بورد

یک   3/89  13
  10- 12  شنبه

  داخل  وسایل
  )2( رحمی

  رحمی  داخل  وسایل  انواعفراگیران با 
  آشنا شوند  از بارداري  پیشگیري

  سخنرانی
  ددارد  به دانشجویان Handoutارائه 

 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر 
ماژیک وایت  - وایت بورد

  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  ویاندانشج

یک   3/89  14
  10- 12  شنبه

روشهاي 
طبیعی 

روشهاي طبیعی پیشگیري از بارداري را 
  .بشناسند

  سخنرانی
 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   دارد  به دانشجویان Handoutارائه 

ماژیک وایت  - وایت بورد
پرسش و پاسخ و 

ثبت در دفتر ارزیابی 



  دانشجویان  تخته پاك کن - بورد  پیشگیري

یک   3/89  15
  کاندوم  10- 12  شنبه

فراگیران با روشهاي سدي پیشگیري از 
  آشنا شوند) کاندوم(بارداري 

  سخنرانی
 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  

  تخته پاك کن - بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان

یک   3/89  16
  10- 12  شنبه

روشهاي 
  جراحی

فراگیران با روشهاي جراحی پیشگیري از 
  .املگی آشنا شوندح

  سخنرانی
 - ویدئو پروژکتور –کامپیوتر   ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  ماژیک وایت - وایت بورد

پرسش و پاسخ و 
ثبت در دفتر ارزیابی 

  دانشجویان
                    
                    
                    
                    
                    

  :نحوه ارزشیابی دانشجو )١
 )برگزار خواهد شد …9جلسه…در تاریخ ( نشجو از کل نمره دا% 20: میان ترم )2

 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 65امتحان پایان ترم  )3
  %10تکالیف درسی )۴

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  باسمه تعالی

  ماماییگروه  –پرستاري ماماییدانشکده 
Lesson Plan 

  براهیمیمرضیه ا:تنظیم خانواده                                مدرس: نام درس

کشور، اهمیت  با توجه به نرخ رشد جمعیت در جهان و در ایران و با توجه به هدف رسیدن آن به زیر یک درصد، به منظور توسعه بیشتر اقتصادي اجتماعی در:مقدمه -1

بارداري ها در کشور، ناخواسته اتفاق می افتد که  درصد 30تا  25درصد گزارش شده و بین  5/7نیاز برآورده نشده در کشور حدود . برنامه هاي تنظیم خانواده روشن است

اده به درخواست برخی علت باالبودن درصد شکست استفاده از  برخی از روش هاي تنظیم خانواده می باشد که خود به دلیل عدم ارائه مشاوره درست تنظیم خانو

  .کنندگان می باشد

مراکز بهداشتی درمانی در کشور از ارکان مهم و تاثیرگذار در بهبود و موفقیت آنیز بودن برنامه هاي تنظیم خانواده می  از آنجا که دانشجویان مامایی وماماها به عنوان مسئولین

  .باشد، لذا بایستی داراي باالترین اطالعات در زمینه این برنامه باشند

  :راهنماي مطالعاتی دانشجو -

  .عه نموده تا بتواند در بحث هاي گروهی شرکت فعال داشته و لذا اشکاالت در همان جلسه در کالس رفع گردددانشجو موظف است قبل از هر جلسه ، مطلب مرتبط را مطال

  :راهنماي مدرس -

  .اطمینان از اینکه دانشجویان قبل از شروع کالس متون مربوطه را مطالعه کرده اند -1

  .آماده سازي محیط کالس -2

  .و رفع اشکاالت موضوعارائه توضیحات کافی و مقدمه مورد نظر  -3



  اداره کالس طبق برنامه و طبق جدول زمانبندي -4

  .مشارکت دادن کلیه دانشجویان در هنگام ارائه هر موضوع -5

  اداره بحث ها -6

  جمع بندي و نتیجه گیري نهایی -7

  اطمینان از رسیدن به اهداف آموزشی -8

  ارزش یابی دانشجویان در سر کالس -9

  -2006نواك-2005بارداري زایمان ویلیامز-2005لوژي لئون اسپیروف اندوکرینو :منابع -

  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی

  طرح درس دوره
  مرضیه ابراهیمی:نام مدرس   2:تعداد واحد   تنظیم خانواده :نام واحد درسی     ماماییکارشناس  :رشته و مقطع تحصیلی    مامایی :گروه آموزشی   پرستاري و مامایی: دانشکده

  

سه
جل

  

  کار عملی  روش هاي تدریس/روش  اهداف کلی/هدف  عنوان/ محتوا  ساعت  روز  تاریخ
وسایل کمک 

  ارزیابی  آموزشی

یک   12/88  1
  10- 12  شنبه

و   تاریخچه
  تنظیمکلیات 

   خانواده

را در   خانواده  تنظیمو کلیات   تاریخچه
  دبازگو کن  وجهان  ایران

  سخنرانی
  بحث
  

ویدئو  –کامپیوتر   ندارد
  ندارد  ژکتور  پرو

یک   12/88  2
  10- 12  شنبه

هداف و 
برنامه هاي 

فراگیران با اهداف و برنامه هاي تنظیم 
  .خانواده آشنا شوند

  سخنرانی
ویدئو  –کامپیوتر   ندارد  به دانشجویان Handoutارائه 

  - پروژکتور
پرسش و پاسخ و ثبت در 

  فتر ارزیابی دانشجویاند



تنظیم 
  خانواده

یک   12/88  3
  10- 12  شنبه

مشاوره تنظیم 
  خانواده

آشنا .فراگیران با  مشاوره تنظیم خانواده
  شوند

  سخنرانی
نمایش ریتم هاي طبیعی و غیرطبیعی با 

  استفاده از سیموالتور
  دارد

ویدئو  –کامپیوتر 
 - ماژیک وایت بورد

  تخته پاك کن

پرسش و پاسخ و ثبت در 
  بی دانشجویاندفتر ارزیا

یک   12/88  4
  1)قرصها(  10- 12  شنبه

فراگیران با روشهاي پیشگیري 
 )قرصها(ازبارداري هورمونی 

  .آشنا شوند  

  سخنرانی
  بحث

 Handoutارائه 
 caseارائه 

  ندارد
  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور
  سیموالتور

 -  
  
  

2(   

  



  
  
  

سه
جل

  

  اهداف کلی/هدف  عنوان/ محتوا  ساعت  روز  تاریخ
اي روش ه/روش

  تدریس
کار 
  عملی

وسایل کمک 
  ارزیابی  آموزشی

یک   1/89  5
  2)قرصها(  10- 12  شنبه

فراگیران با روشهاي 
پیشگیري از بارداري 

 )قرصها(هورمونی 
  آشنا شوند  

  سخنرانی
ویدئو  –کامپیوتر   ندارد  

  - پروژکتور

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  6
  10- 12  شنبه

روشهاي 
  ورژانسیا

رو شهاي اورژانسی  فراگیران
را  جلوگیري از بارداري

  .بشناسند

  سخنرانی
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  ندارد

ویدئو  –کامپیوتر 
 - بورد - پروژکتور

  تخته پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  7
  10- 12  شنبه

آمپو لهاي 
  تزریقی

فراگیران با آمپو لهاي 
  تزریقی آشنا شوند

  سخنرانی
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  ندارد

ویدئو  –کامپیوتر 
 - بورد - پروژکتور

  تخته پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   1/89  8
  نورپالنت  10- 12  شنبه

آشنا  با نورپالنتفراگیران 
  .شوند

  سخنرانی
  ندارد  

ویدئو  –کامپیوتر 
 - بورد - پروژکتور

  تخته پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   2/89  9
  مینی پیل  10- 12  شنبه

آشنا  مینی پیلبا فراگیران 
  .شوند

  سخنرانی
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  ندارد

ویدئو  –کامپیوتر 
 - بورد - پروژکتور

  تخته پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   2/89  10
  10- 12  شنبه

روشهاي 
نوین 

  پیشگیري

فراگیران با روشهاي نوین 
پیشگیري از بارداري 

 )واژینال،پوستی(هورمونی 
  .آشنا شوند

  سخنرانی
  ندارد  

ماژیک  - وایت بورد
تخته  - وایت بورد

  پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان



یک   2/89  11
  10- 12  شنبه

امتحان 
  میان ترم

تحان میان ترم وارائه ام
کنفرانس روشهاي مردانه 

  LMBوروش 

  توزیع سواالت  برگه هاي سواالت  ندارد  - 

یک   2/89  12
  10- 12  شنبه

  وسایل
  داخل
  )1( رحمی

  وسایل  انواعفراگیران با 
از   پیشگیري  رحمی  داخل

  آشنا شوند  بارداري

  سخنرانی
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  دارد

ژیک ما - وایت بورد
تخته  - وایت بورد

  پاك کن
 -  

یک   3/89  13
  10- 12  شنبه

  وسایل
  داخل
  )2( رحمی

  وسایل  انواعفراگیران با 
از   پیشگیري  رحمی  داخل

  آشنا شوند  بارداري

  سخنرانی
  داردد  

ویدئو  –کامپیوتر 
وایت  - پروژکتور

  بورد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   3/89  14
  10- 12  شنبه

روشهاي 
طبیعی 

  پیشگیري

روشهاي طبیعی پیشگیري 
  .از بارداري را بشناسند

  سخنرانی
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  دارد

ویدئو  –کامپیوتر 
وایت  - پروژکتور

ماژیک وایت  - بورد
تخته پاك  - بورد

  کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   3/89  15
  کاندوم  10- 12  شنبه

یران با روشهاي سدي فراگ
پیشگیري از بارداري 

  آشنا شوند) کاندوم(

  سخنرانی
  ندارد  

ویدئو  –کامپیوتر 
 - بورد - پروژکتور

  تخته پاك کن

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

یک   3/89  16
  10- 12  شنبه

روشهاي 
  جراحی

فراگیران با روشهاي جراحی 
پیشگیري از حاملگی آشنا 

  .شوند

  نیسخنرا
به  Handoutارائه 

  دانشجویان
  ندارد

ویدئو  –کامپیوتر 
وایت  - پروژکتور

  ماژیک وایت - بورد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان
  :نحوه ارزشیابی دانشجو )۵

 )برگزار خواهد شد …9جلسه…در تاریخ ( از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )6
 )رگزار خواهد شدب …در تاریخ %  ( 65امتحان پایان ترم  )7

  %10تکالیف درسی )٨

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لی بسمه تعا
  



  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  1: شماره جلسه) 9
   خانواده  تنظیمو كلیات   تاريخچه :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  . بازگو كند  وجھان  را در ايران  خانواده  تنظیمو كلیات   تاريخچه هدف کلی) 12
  :انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند   :اهداف رفتاري) 13

  بیان کنند    جهان را در  خانواده  تنظیم  تاریخچه -1
  بیان کنند    را در ایران  خانواده  تنظیم  تاریخچه-2

  .مشکالت ناشی از افزایش جمعیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند-3
  .روند کلی افزایش جمعیت در جهان و ایران و سیاستهاي جمعیتی را بیان کنند-4
  .ه را تجزیه و تحلیل نمایندزمینه هاي فرهنگی و اجتماعی الزم براي اجراي برنام-5

  .جنبه هاي مختلف بهداشتی ، اقتصادي ، اجتماعی تنظیم خانواده را شرح دهند  - 6

  .دیدگاه اسالم درمورد تنظیم خانواده را شرح دهند  -7

دیدگاه مذاهب مختلف ، اسالم ، مسیحیت ، یهود ، هندو و بودا را در مورد تنظیم  -8
  .خانواده توضیح دهند 

.  

  ه یادگیريحیط
  شناختی

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .اهمیت تنظیم خانواده را شرح دهند 1

  :سواالت سنجش آغازین) 16



  جنبه  اقتصادي تنظیم خانواده چیست؟ .1
  جنبه اجتماعی تنظیم خانواده چیست؟ .2
  جنبه  بهداشتی تنظیم خانواده چیست؟ . .3

  

 



 

عالیت هاي ف  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  اسالید

 

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی اطلس -

  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  ساعت2:مدت تدریس ) 10  2: شماره جلسه) 9
  اهداف و برنامه هاي تنظیم خانواده :لسه مذکورعنوان درس ج) 11

  .فراگیران با اهداف و برنامه هاي تنظیم خانواده آشنا شوندهدف کلی ) 12

  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13
  شناختی



  .تنظیم خانواده را از جنبه هاي گوناگون تعریف نمایند  - .1

  .اده را لیست نمایند اهداف تنظیم خانو -2

  »بخصوص جنبه سالمت و بهداشت مادر و کودك « . فواید تنظیم خانواده را نام ببرند  -3

  .برنامه هاي تنظیم خانواده را شرح دهند  -4

  .نکات مثبت و منفی برنامه هاي تنظیم خانواده را توضیح دهند  -5

  . خدمات بهداشت تنظیم خانواده در ایران را توضیح دهند -6

  .توصیه هاي سازمان ملل در مورد برنامه هاي تنظیم خانواده را شرح دهند  -7

  

  

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .تنظیم خانواده را بدانندتاریخچه -1
  .فواید تنظیم خانواده را نام ببرند - 2

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  فواید تنظیم خانواده چیست؟ - .1
  چیست؟ تنظیم خانوادهتاریخچه  .2

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
 

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی سایت -

جو پیگیري دانش
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  ساعت2:مدت تدریس  ) 10  3: ره جلسهشما) 9
  مشاوره تنظیم خانواده :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  آشنا شوند.مشاوره تنظیم خانواده فراگیران با  هدف کلی) 12
  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13



  .شرح دهد دالیل و اهمیت اجراي برنامه هاي تنظیم خانواده را - 1

  .مراحل مختلف مشاوره تنظیم خانواده را بیان کند  -2

  .مشاوره تنظیم خانواده را انجام دهد-3

  .انواع روش هاي تنظیم خانواده را لیست نماید -4

  .تقسیم بندي روش هاي تنظیم خانواده را توضیح دهد -5

  .شاخص پرل را توضیح دهد -6

  .بیان کندمیزان شکست ودرصد موفقیت هر روش را  -7

  

  شناختی
  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .مشاوره تنظیم خانواده را بیان کند اهمیت-1

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  روش ایده ال یشگیري چه مشخصاتی دارد ؟ .1

  انواع روش هاي تنظیم خانواده سنتی ومدرن چیست؟. 2
3.  
4 -  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  سخنرانی  -
  5´  اسالید  

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
وسیله استفاده از   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
 

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  / P.P.T  مشارکت گروهی
  کاغذ و قلم  -

´١٠  
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی اطلس -

  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  4: شماره جلسه) 9
  روشهاي پیشگیري از بارداري هورمونی :لسه مذکورعنوان درس ج) 11
 قرصها(فراگیران با روشهاي پیشگیري از بارداري هورمونی  :هدف کلی( 

  .آشنا شوند  
  حیطه یادگیري  :انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند   :اهداف رفتاري



  .ترکیب هورمونی انواع قرصها را شرح دهند  -. 1

  نندتاریخچه قرص ها را ذکر ک -2

  .را تعریف کنند  ( OCP )قرصهاي خوراکی  - -3

  .مکانیسم اثر قرص ها را بیان کنند  -4

  .نحوه انتخاب بیمار براي استفاده از قرص ها را شرح دهند  -5

  .موارد استفاده و موارد عدم استفاده از قرص ها را لیست کنند  -6

  .معایب قرص ها را شرح دهند  -7

  .ن با قرص ها را بیان کنند نحوه پی گیري بیمارا -8

  

  

  شناختی
  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .فیزیولوژي سیکل قاعدگی را شرح دهند 1

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  چیست؟ هورمونی  روشهاي  بکارگیري  مزایا ومعایب. 1

  ساختمان استروژن وپروژسترون چیست؟. 2
  
  

 



 

فعالیت هاي   استاد فعالیت هاي  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  10´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
از وسیله استفاده   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
 اسالید -

  
´٢٠  

  

´١۵  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی اطلس -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  ده از آنهاواستفا
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  5: شماره جلسه) 9
 ادامه)قرصها(روشهاي پیشگیري از بارداري هورمونی  :عنوان درس جلسه مذکور 

  
 قرصها(فراگیران با روشهاي پیشگیري از بارداري هورمونی  هدف کلی( 

  ادامه.آشنا شوند  



  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري
  عوارض شایع قرص ها  را ذکر کنند – 1

  ض نگران کننده قرص ها  را ذکر کنندعوار -2

  .تداخل دارویی در قرصها را بیان کنند  -3

  مزایاي غیر کنتراسپتیوي قرص ها  را شرح دهند-4

  .نحوه مصرف قرص در صورت فراموش کردن ان را بیان کنند-5

  .دوم وسوم را لیست کنند–قرص هاي نسل اول -6

  .هند دوم وسوم را شرح د–تفاوت قرص هاي نسل اول -7

  

  

  حیطه یادگیري
  شناختی

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .عوارض شایع قرص ها  را نام ببرند

  .باورهاي نادرست در مورد قرص ها  را لیست نمایند
  

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  چیست؟ هورمونی  روشهاي  بکارگیري  مزایا ومعایب. 1

  ساختمان استروژن وپروژسترون چیست؟. 2
  



  

 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  راحل تدریسم
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
 / اسالید -

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  



معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی اطلس -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  



  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  6: جلسهشماره ) 9
  روشهاي اورژانسی :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  .را بشناسند روشهاي اورژانسی جلوگیري از بارداري: هدف کلی) 12
  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13

  .مکانیسم عمل روشهاي اورژانسی را شرح  دهد  - 1

  .ب روشهاي اورژانسی توضیح دهدمزیت ها و معای -2

  .میزان شکست وردصد موفقیت روشهاي اورژانسی را بیان کند -3

  .عوارض روشهاي اورژانسی را توضیح دهد و چگونگی برخورد با آنها را شرح داده و انجام دهد -4

  .موارد مصرف روشهاي اورژانسی را توضیح دهد -5

  .یح دهدموارد منع مصرف روشهاي اورژانسی را توض -6

  .معاینات الزم براي استفاده روشهاي اورژانسی را بیان کند و انجام دهد -7

  .آزمایشات الزم براي استفاده روشهاي اورژانسی را بیان و درخواست کند -8

  .نحوه پیگیري در روشهاي اورژانسی توضیح داده آموزش داده و انجام دهد -9

  
.  

  حیطه یادگیري
  شناختی

  حرکتی-روان

  :فتارهاي ورودير) 15
  .فیزیولوزي لقاح را شرح دهند. 1



  .طول عمر اسپرم وتخمک را شرح دهند. 2
  :سواالت سنجش آغازین) 16
  فیزیولوزي لقاح چیست؟. 1

  طول عمر اسپرم وتخمک چیست؟. 2
  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

س جدید معرفی در) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  10´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  اسالید -

P.P.T / 

  
´١۵  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  نظیم خانوادهت      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  7: شماره جلسه) 9
  آمپو لهاي تزریقی :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  شنا شوندفراگیران با آمپو لهاي تزریقی آ هدف کلی) 12

  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13
  شناختی



  .را شرح  دهدآمپو لهاي تزریقی مکانیسم عمل   -

  .توضیح دهدآمپو هاي تزریقی مزیت ها و معایب  -2

  .را بیان کندآمپو للهاي تزریقی میزان شکست وردصد موفقیت  -3

ضیح دهد و چگونگی برخورد با آنها را شرح داده و انجام را توآمپو لهاي تزریقی عوارض  -4

  .دهد

  .را توضیح دهدآمپو لهاي تزریقی موارد مصرف  -5

  .را توضیح دهدآمپو لهاي تزریقی موارد منع مصرف  -6

  .را بیان کند و انجام دهدآمپو لهاي تزریقی معاینات الزم براي استفاده  -7

  .را بیان و درخواست کندلهاي تزریقی  آمپو آزمایشات الزم براي استفاده -8

  .توضیح دهدآمپو لهاي تزریقی  رانحوه پیگیري مددجو در  -9

  
  

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  توضیح دهدمشکالت ناشی از استروژن را

  .توضیح دهدآمپو لهاي تزریقی مزیت ها ي 
  

 



 

یت هاي فعال  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  آموزشی کمک
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
 اسالید -

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  8: شماره جلسه) 9
  ترپالننو :عنوان درس جلسه مذکور) 11



  .آشنا شوند با نورپالنتفراگیران  هدف کلی) 12
  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13

  .مکانیسم عمل نورپالنت را شرح  دهد-1

  .مزیت ها و معایب نورپالنت توضیح دهد -2

  .میزان شکست وردصد موفقیت نورپالنت را بیان کند -3

  .را توضیح دهد و چگونگی برخورد با آنها را شرح داده و انجام دهدعوارض نورپالنت  -4

  .موارد مصرف نورپالنت را توضیح دهد -5

  .موارد منع مصرف نورپالنت را توضیح دهد -6

  .معاینات الزم براي استفاده نورپالنت را بیان کند و انجام دهد -7

  .است کندآزمایشات الزم براي استفاده نورپالنت را بیان و درخو -8

  .نحوه پیگیري در نورپالنت توضیح داده آموزش داده و انجام دهد -9

  

  حیطه یادگیري
  شناختی

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .هورمونی حاوي استروژن را بدانند  روشهاي  بکارگیري  معایب

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  یست؟چهورمونی حاوي استروژن   روشهاي  بکارگیري  معایب .1

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  ت بردارين  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  فیلم -

 

  
´٣٠  

  

´١٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
افتن منابع جهت ی

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  9:شماره جلسه) 9
  مینی پیل :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  .آشنا شوند مینی پیلبا فراگیران  هدف کلی) 12
  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13



  .را شرح  دهد مینی پیلمکانیسم عمل -1

  .توضیح دهد مینی پیلمزیت ها و معایب  -2

  .را بیان کند مینی پیلصد موفقیت میزان شکست ودر -3

  .را توضیح دهد و چگونگی برخورد با آنها را شرح داده و انجام دهد مینی پیل عوارض -4

  .را توضیح دهد مینی پیل موارد مصرف -5

  .را توضیح دهد مینی پیل موارد منع مصرف -6

  .را بیان کند و انجام دهد مینی پیل معاینات الزم براي استفاده -7

  .را بیان و درخواست کند مینی پیلآزمایشات الزم براي استفاده  -8

  .توضیح داده آموزش داده و انجام دهد مینی پیلنحوه پیگیري در  -9

  

  شناختی
  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .هورمونی حاوي استروژن را بدانند  روشهاي  بکارگیري  معایب

  .را توضیح دهد کیبیقرص هاي تر موارد منع مصرف
  :سواالت سنجش آغازین) 16

  هورمونی حاوي استروژن چیست؟  روشهاي  بکارگیري  معایب .1
  چیست؟ قرص هاي ترکیبی موارد منع مصرف .2

  
  



 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  فیلم -

 

  
´٣٠  

  

´١٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: د واحدتعدا) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  10شماره جلسه) 9
  روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی :عنوان درس جلسه مذکور) 11

 )واژینال،پوستی(ري از بارداري هورمونی هدف کلی فراگیران با روشهاي نوین پیشگی) 12
  .آشنا شوند

  حیطه یادگیري  :انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند   :اهداف رفتاري) 13



  .مکانیسم عمل روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را شرح  دهد  -. 1

  .مزیت ها و معایب روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی توضیح دهد -2

میزان شکست وردصد موفقیت روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را  -3

  .بیان کند

عوارض روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را توضیح دهد و چگونگی  -4

  .برخورد با آنها را شرح داده و انجام دهد

وضیح موارد مصرف و منع مصرف روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را ت -5

  .دهد

معاینات الزم براي استفاده روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را بیان  -7

  .کند و انجام دهد

آزمایشات الزم براي استفاده روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی را بیان و  -8

  .درخواست کند

ح داده آموزش نحوه پیگیري در روشهاي نوین پیشگیري از بارداري هورمونی توضی -9

  .داده و انجام دهد

  

  شناختی
  حرکتی-روان



  مکانیسم هورمون استروژن و پروژسترون در پیشگیري از بارداري را بیان کند:رفتارهاي ورودي) 15
  

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  مکانیسم هورمون استروژن و پروژسترون در پیشگیري از بارداري چیست؟ .1

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  دریسمراحل ت
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  15´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  انیسخنر  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
-  
 

  
´٢۵  

  

´١٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

-  
  

  معرفی اطلس -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  ه از آنهاواستفاد
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  11شماره جلسه ) 9
 LMBامتحان میان ترم وارائه کنفرانس روشهاي مردانه وروش : عنوان درس جلسه مذکور) 11

  

  حیطه یادگیري  
  



  آمادگی براي امتحان :رفتارهاي ورودي) 15
  

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

  توزیع اوراق  اناخذ امتح
جواب دادن به 

  20  --------   سخنرانی  سواالت

ارائه کنفرانس گروه 
1  

ایجاد مشارکت 
کلیه 

  دانشجویان

توجه ونت 
  30 اسالید  سخنرانی  برداري

ارائه کنفرانس 
  2گروه

ایجاد مشارکت 
کلیه 

  دانشجویان

توجه ونت 
  برداري

  30 اسالید  سخنرانی

            

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تعالیبسمه 

  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  13- 12: شماره جلسه) 9
   میرح  داخل  وسایل: عنوان درس جلسه مذکور) 11

  آشنا شوند  از بارداري  پیشگیري  رحمی  داخل  وسایل  انواعهدف کلی فراگیران با ) 12
  حیطه یادگیري  :انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند   :اهداف رفتاري) 13



1 .- IUD  را تعریف کنند.  

  .را لیست کنند  IUDانواع  -2

  .را ذکر کنند  IUDتاریخچه استفاده از  -3

  .را بیان کنند  IUDاثر  مکانیسم -4

  .را شرح دهند  IUDنحوه انتخاب بیمار براي جایگزینی  -5

  .را لیست کنند  IUDموارد استفاده و موارد عدم استفاده از  -6

  .را شرح دهند  IUDمعایب  -7

  .را بیان کنند  IUDنحوه پی گیري بیماران با  -8

  را روي موالژ شرح دهند IUDنحوه جایگزینی  -9

  .گم شده را شرح دهند IUDحوه پی گیري مددجو با  ن-10

  شناختی
  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  تاریخچه آ یو دي را شرح دهند1

  :سواالت سنجش آغازین) 16
  چیست؟ هورمونی  روشهاي  بکارگیري  مزایا ومعایب. 1

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  ش تدریسرو  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  روهیبحث گ  -

  وایت برد -
به (اسالید سه بعدي  -

  )عنوان موالژ
P.P.T / 

  
´٢٠  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  / P.P.T  مشارکت گروهی
  کاغذ و قلم  -

´١٠  
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی اطلس -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
منابع  جهت یافتن

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5
  مدت تدریس) 10  14:شماره جلسه ) 9

  روشهاي طبیعی پیشگیري :عنوان درس جلسه مذکور) 11
  .روشهاي طبیعی پیشگیري از بارداري را بشناسند: هدف کلی) 12

  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13



  .را لیست نمایند   F . Pانواع روشهاي طبیعی  - .1

  .هند روش تقویمی را شرح د -3

  .روش درجه حرارت را شرح دهند  -4

  .روش موکوس سرویکال را توضیح دهند  -5

  .نقش شیر دهی در تنظیم خانواده را بیان کنند  -6

  .روش منقطع را تعریف کنند  -7

  .معایب و مزایاي روش منقطع را ذکر کنند  -8

  

  
.  

  شناختی
  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 1
  .لوزي لقاح را شرح دهندفیزیو. 1

  .طول عمر اسپرم وتخمک را شرح دهند. 2
  :سواالت سنجش آغازین) 1

1. ي یو دي را لیست نمایند معایب روشهاي هورمونی وآ..  
  .روشهاي طبیعی را با سایر روش ها مقایسه نمایند .2

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  آموزشی وسایل کمک  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  10´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  اسالید -

  موالژ
 

  
´١۵  

  

´٢٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  معرفی سایت -

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5
  مدت تدریس) 10  15:  شماره جلسه) 9

  روشهاي سدي :عنوان درس جلسه مذکور) 11
  آشنا شوند) کاندوم(فراگیران با روشهاي سدي پیشگیري از بارداري  یهدف کل) 12

  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13
  شناختی



  .انواع روشهاي سدي را لیست نمایند  - .1

  .کاندوم را تعریف نمایند  -2

  .انواع کاندوم را دسته بندي نمایند  -3

  .دوم را شرح دهند طرز استفاده از کان -4

  .موارد استفاده از کاندوم را ذکر کنند  -5

  .فواید و معایب کاندوم را شرح دهند  -6
  .کاندوم زنانه را به طور کامل  توضیح دهند-7

آموزشهاي الزم در زمینه استفاده از کاندوم را به مددجو با استفاده از کاندوم واقعی -8
  .ارائه نمایند

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  .تاریخچه کاندوم را ذکر کنند1

  .اهمیت بیماریهاي امیزشی رابیان کنند-2
  :سواالت سنجش آغازین) 16

  چیست؟ سدي  روشهاي  بکارگیري  مزایا ومعایب. 1
  .کاندوم مردانه و زنانه را مقایسه نمایند. 2

3.  
4 -  

 



 

ت هاي فعالی  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس                        ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  آموزشیکمک 
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
  اسالید -
  )موالژ(-

 

  
´٢٠  

  

´١٠  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

  معرفی کتاب -
  
  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  

  طرح درس روزانه
  

  مامایی :رشته) 4  :پیش نیاز) 3  2: تعداد واحد) 2  تنظیم خانواده      :نام درس) 1
  ابراهیمی: مدرس) 8  21: تعداد دانشجو) 7  89- 88اول:  نیمسال) 6  کارشناسی :مقطع) 5

  مدت تدریس) 10  16شماره جلسه) 9
  شهاي جراحی پیشگیريرو :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  .فراگیران با روشهاي جراحی پیشگیري از حاملگی آشنا شوند هدف کلی) 12

  حیطه یادگیري  : انتظار می رود فراگیران در پایان تدریس بتوانند  :اهداف رفتاري) 13
  شناختی



  .بستن لوله ها را در زن تعریف کنند  -1

  .انواع روشهاي بستن لوله در زن را ذکر کنند  -2

  .تن لوله ها را بیان کنند مزایا و معایب بس -3

  .مراقبتهاي قبل و بعد ازعمل در بستن لوله ها را شرح دهند  -4

  .را شرح دهند ) وازکتومی ( بستن لوله در مرد  -5

  .انواع وازکتومی را لیست کنند  -6

  .وازکتومی بدون استفاده از تیغ جراحی را شرح دهند  -7

  .مزایا و معایب وازکتومی را بیان کنند  -8

  .مراقبتهاي قبل و بعد از عمل وازکتومی را شرح دهند  -9

  

  حرکتی-روان

  :رفتارهاي ورودي) 15
  معایب روشهاي موفت را مقایسه نمابند-1

  .اهمیت تنظیم خانواده  رابیان کنند-2
  :سواالت سنجش آغازین) 16

  چیست؟ موقت  روشهاي  بکارگیري  مزایا ومعایب. 1
  .وشهاي جراحی پیشگیري مردانه و زنانه را مقایسه نمایندر. 2

  

 



 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  وسایل کمک آموزشی  روش تدریس  دانشجو

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  

مشارکت در   -
  بحث

پاسخ به      -
  سواالت

  5´  اسالید  سخنرانی

  
تدریس درس             ) 2

  جدید
  

  
  توجه کردن  -
  سوال کردن  -
  نت برداري  -

  سخنرانی  -
استفاده از وسیله   -

  کمک آموزشی
  بحث گروهی  -

  وایت برد -
-  

  )موالژ(-
 

  
´٣٠  

  

  
  

´١۵  
  

  
  ارزشیابی تکوینی)   3

  
  

  

  
  

  جواب دهی
  
  

  ١٠´  کاغذ و قلم  -  مشارکت گروهی
  

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  شتربی

  معرفی کتاب -
  
  

پیگیري دانشجو 
جهت یافتن منابع 

  واستفاده از آنها
-  

  

- 

  

´5  



  
 (۴( مانیوزای  باردار

  یمحدث دهیوحمی میابراھ ھیمرض:مدرس
  
 

 : درس كلي ھدف
 زایمان  اصول درزمینھ الزم ودانش ت اطالعای  كارشناسا یدرمقطع ماماي دانشجویان

 . رتھایالزمدرانجامزایماندرمنزلراباتوجھبھمحدودیتھایحرفھایواصوالخالقیوشرعیبدستآورندومھا نموده ومراكزتولدراكسب درمنزل
 : اھدافرفتاري

 : درپایانقادرخواھندبود فراگیران
 . باشرایطمادرونقشماماجھتزایماندرمنزآلشناییپیداكردھوآموزشھایالزمرادرزمینھآمادگیمادربرایزایماندرمنزلبدانند-1

 . ایماندرمنزلدرسایركشورھاآشناشوندباوضعیتمراكزتولدوز -2
 . آشناشوند.... باآموزشھایالزمبھمادردرزمینھآمادگیبرایزایماندرمنزل،شیردھي، -3

 . بامراكزتولدآشناشوند -4
 . آشناشوند( Birth center) بانحوھانجامزایماندرمنزل -5

 
 
 
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 یزایماندرمنزلشرایطانتخابمادربرا- ١:  موضوع

 آموزشھایالزمبھمادرجھتآمادگیبرایزایماندرمنزل- 2
 نقشمامادرزایماندرمنزل -3

 : تاریخ:                                                                                   مدرس
 اول:  جلسھ          :                                                                 روشتدریس

 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس

 
 : ھدفكلي

 . ایماندرمنزآلشناییپیداكردھوآموزشھایالزمرادرزمینھآمادگیبرایزایماندرمنزلبدانندفراگیرانباشرایطمادرونقشماماجھتز
 :   اھدافرفتاري

 : پسازپایاندرسفراگیرانقادرخواھندبودكھ
 .  نیازھایمادردرزایماندرمنزلرالیستنمایند-1

 . مواردبررسیوكنترلپرھناتالرالیستنمایند -2
 . نحوھآمادھسازیمحلزایمانراشرحدھند -3



 .  اشكالمختلفھمراھیبازنبارداررالیستنمایند -4
 .  روشھایتخفیفدردزنبارداررالیستنمایند -5

 
 .شرایطانجاممعایناتواژینالرادرزایماندرمنزللیستنمایند  -6
 . زمینھھایایجادامادگیجھتزایماندرمنزلراتوضیحدھند -7

 . وسایلموردنیازماماجھتزایماندرمنزلرالیستنمایند -8
 . ایانجامزایماندرمنزلرالیستنمایندوظایفمامابر -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   درسروزانھ طرح
 آشناییبامراكزتولد،زایشگاھھایسیارونحوھكار:  موضوع

 آنھاباتوجھبھتجربھایسایركشورھا
 : یختار:                                                                                   مدرس

 ٢:  جلسھ:                                                                           روشتدریس
 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي

 فعالیتھایفراگیران                  :                                                         مدتتدریس
 

 : اھدفكلیدرس
 . فراگیرانباوضعیتمراكزتولدوزایماندرمنزلدرسایركشورھاآشناشوند

 :  اھدافویژھعیني
 : پسازپایاندرسفراگیرانقادرباشند

 . مراكزتولدراتوضیحدھند-1



 . حمایتكنندگانازمراكززایمانرالیستنمایند -2
 . راتوضیحدھندمزایایزایماندرمراكززایمانی -3

 . خدماتارائھشدھدرمراكزتولدراشرحدھند -4
 . ساختارومحلمراكزتولدراشرحدھند -5

 . زایشگاھھایسیارراتوضیحدھند -6
 : دردومقالھ...  ضمنًادراینجلسھكارگروھیدانشجویانبااستفادھازمقاالتاینترنتیوژورنالھاو

 زایماندرمنزلباتوجھبھتجربھسایركشورھا-1
 . ولدباتوجھبھتجربھسایركشورھاارائھمیگرددزایماندرمراكزت -2

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 زایماندرمنزلوشیردھي:  موضوع

 : تاریخ:                                                                                   مدرس
 ٣:  جلسھ                           :                                                روشتدریس

 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس

 
 فراگیران؛:  ھدفكلي

 .آشناشوند....  شھایالزمبھمادردرزمینھامادگیبرایزایماندرمنزل،شیردھي،باآموز
 :  اھدافرفتاري

 : پسازپایاندرسازفراگیرانانتظارمیرود
 . اطالعاتموردنیازدرخصوصآمادگیجھتزایماندرمنزلراشرحدھند-1

 . امادگیمادردردورانشیردھیراشرحدھند -2
 . زایماندرمنزلرابیانكنندآموزشھایالزمبھمادردرزمینھمراقبتنوزادبعداز -3

 . آموزشھایالزمبھمادروخانوادھدرزمینھمراقبتازمادردربعداززایماندرمنزلراذكركنند -4
 
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 نقشماما:  موضوع

 : تاریخ:                                                                                   مدرس
 ۴:  جلسھ:                                                                           شتدریسرو

 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران           :                                                                مدتتدریس

 
 :اھدافكلي

 . فراگیرانبانقشمامادرزایمانآشناشوند
 :  اھدافرفتاري



 : پسازپایاندرسازفراگیرانانتظارمیرود
 . وجودمامادرتیمپزشكیوزایشگاھسیارراشرحدھند -1

 . نقشمامادرانتخابمادربرایزایماندرمنزلرابیانكنند -2
 . زایماندرمنزلراشرحدھندنقشمامادرارائھخدماتبھمادرقبالز -3

 . نقشمامادرآمادگیمادربرایانجامزایماندرمنزلراذكركنند -4
 . نقشمامادرانجامدرمنزلرابطوركلیتوضیحدھند -5

 . نقشمامادرمراقبتھاینوزادیكھدرمنزلزایماننمودھاسترابیانكنند -6
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 مراكزتولد:  موضوع

 : تاریخ                                                                        :           مدرس
 ۵:  جلسھ:                                                                           روشتدریس

 : یلكالسمحلتشك:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس

 
 : ھدفكلي

 ( Birth Center ) فراگیرانبامراكزتولدآشناشوند
 :   اھدافرفتاري

 : پسازپایاندرسازفراگیرانانتظارمیرود
 . خصوصیاتمراكزتولدرالیستنمایند-1

 . یكازخصوصیاتمراكزتولدراتوضیحدھندھر -2
 . علتاستفادھازمراكزتولدرابیانكنند -3
 . تجھیزاتالزمدرمراكزتولدرانامببرند -4

 . مزایایزایماندرمراكزتولدراتوضیحدھند -5
 . عوارضزیماندرمراكزتولدراتوضیحدھند -6
 . پرسنلموردنیازدرمراكزتولدراشرحدھند -7

 . اكزتولدرابرایزایمانانتخابمیكنندتوضیحدھندآموزشھایویژھبرایمادرانیكھمر -8
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 . بانحوھانجامزایماندرمنزآلشناشوند:  موضوع

 : تاریخ:                                                                                   مدرس
 ۶:  جلسھ                                              :                             روشتدریس

 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس



 
 : یدرساھدفكل

 . فراگیراننحوھانجامزایماندرمنزلرابدانند
 :  اھدافویژھعیني

 : پسازپایاندرسفراگیرانقادرباشند
 . شرایطانتخاباتاقزایماندرمنزلرالیستنمایند-1
 . شرایطانتخاباتاقزایماندرمنزلراشرحدھند -2

 . درخصوصرعایتنظافتدراجرایزایماندرمنزلتوضیحدھند -3
 . یمانرالیستنمایندمواردارجاعزنانقبالززا -4

 . علالرجاعزنانحینزایمانرالیستنمایند -5
 . ھدایتاجرایزایماندرمنزلرادرمراحلمختلفزایمانشرحدھند -6

 . یكزایماندرمنزلراطراحیواجرانمایند -7
 

 . مراقبتھایبعداززایمانراشرحدھند -8
 . نحوھمراقبتازنوزاددرمنزلراتوضیحدھند -9

 . نونكاتموردتوجھراشرحدھندتعداددفعاتویزیتبعداززایما -10
 . نكاتمراقبتیروزانھازنوزادراشرحدھند -11

 . بھمادرراشرحدھند.... )  تنظیمخانوادھو – تغذیھ – دررابطھبابھداشت( آموزشھایالزمبعداززایمانرا -12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 ۴ بارداریوزایمان:  موضوع

 : تاریخ                                                                   :                مدرس
 ٧:  جلسھ:                                                                           روشتدریس

 : سمحلتشكیلكال:                                                              وسایلكمكآموزشي



 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس
 

 فراگیران؛:  ھدفكلیدرس
 . بااصولزایماندرمنزلومراكزتولدآشناییپیداكنند

 : اھدافویژھعیني
 : پسازپایاندرسازفراگیرانانتظارمیرود

 . اصولزایماندرمنزلرابدانند-1
 . شرایطمنزلجھتانجامزایماندرمنزلرابشناسند -2

 . معایبومزایایزایماندرمنزلرابدانند -3
 . نیازھایمادردرزایمانمنزلرابدانند -4

 . شرایطاتاقزایمانونوزادانرادرزایماندرمنزلبدانند -5
 . باتجھیزاتموردنیازوسیستمپزشكیوزایشگاھسیارآشناشوند -6

 . بامراكزتولدآشناشوند -7
 . یتزایماندرمنزلمراكزتولددرسایركشورھاآشناشوندباوضع -8

 
 
 

 (۴( بارداریوزایمان:   طرحدرسروزانھ
 اصولزایماندرمنزل:  موضوع

 : تاریخ:                                                                                   مدرس
 ٨:  جلسھ                                 :                                          روشتدریس

 : محلتشكیلكالس:                                                              وسایلكمكآموزشي
 فعالیتھایفراگیران:                                                                           مدتتدریس

 
 :  ھدافكلیدرس

 . رانبااصولزایماندرمنزآلشناشوندفراگی
 :  اھدافرفتاري

 : پسازپایاندرسازفراگیرانانتظارمیرود
 . زایمانطبیعیراتعریفنمایند-1

 . انواعمحیطھایزایمانیرالیستنمایند -2
 . زایماندرمنزلراتعریفنمایند -3

 . تاریخچھزایماندرمنزلراشرحدھند -4
 . اھدافاصلیزایماندرمنزلرالیستنمایند -5
 . اندیكاسیونھایزایماندرمنزلرالیستنمایند -6

 
 



 . كنترالندیكاسیونھایزایماندرمنزلراشرحدھند -7
 . مزایایزایماندرمنزلرالیستنمایند -8

 . عللعدماستقباالززایماندرمنزلراشرحدھند -9
 . اصولزایماندرمنزلراتوضیحدھند -10
 . علالرجحیتزایماندرمنزلراشرحدھند -11
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