
 
 

 

  

 
 

 

 

 98-99 دوم مادر و نوزاد نیسمال بهداشتپرستاری طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(          :  دانشکده

 13/11/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  
  10-12ساعت:                             يکشنبهروز:  مادر و نوزاد بهداشتپرستاری نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 40تعداد دانشجويان  :

 فاطمه دادگر خانممسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 فاطمه دادگرخانم  مدرس:  دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98ماه  بهمنتاريخ تدوين: 
 

 كلیات پرستاری بهداشت مادران و نوزادانعنوان درس : 

 آشنا گردد. انو نوزاد انكلیات پرستاری بهداشت مادربا  هدف كلي درس :
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:
  برشمارد.را  آناهداف نموده و را تعريف ان و نوزاد  انمادر بهداشت 

 .استاندارد های  مراقبت در بهداشت مادران و نوزادان و مسائل و چالش های اخالقي و قانوني آن را بیان كند 

  مهم حیاتي در بهداشت مادران و نوزادان را شرح دهدشاخص های. 

  دهد. شرح  راو نقش پرستار در پذيرش  نقش پدری و مادری   یمادرپدری و مراحل پذيرش نقش 

    ، پرسش و پاسخسخنرانيروش آموزش :   

 وايت برد و كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابي اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،   .1

 .1393سنجری م، شوقي م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زايمان ويلیامز جلد .3

 

  دقیقه  10   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 جلسه دوم
 

 حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری دانشکده

 19/11/1398تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12ساعت:                          شنبهروز:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نظرینوع واحد: 
 

 40تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 5/2تعداد واحد:

 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: بهمن ماه 
. 

 1ي و فیزيولوژی دستگاه تناسلي زنآناتومعنوان درس : 

 را توضیح دهد. فیزيولوژی دستگاه تناسلي زنآناتومي و  :هدف كلي درس

 

 اهداف جزئي : 
 :دانشجو قادر باشد 
 دشرح ده تناسلي خارجي را قسمت های دستگاه. 
  د.شرح دهقسمت های دستگاه تناسلي خارجي را 
  شرح دهد.را  سیکل قاعدگي و سیکل تخمداني 

 ها را بر سیکل تناسلي زنان شرح دهد. تاثیر هورمون 

 سخنراني، پرسش و پاسخ            :روش آموزش

 و موالژ وايت برد كامپیوتر، ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابي اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقي م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زايمان ويلیامز جلد .3

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 

 



 

 سومجلسه 
 

 تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته دانشکده

 20/11/1398تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت: نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 5/2تعداد واحد:

 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90كالس: مدت 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: بهمن ماه 
. 

 2آناتومي و فیزيولوژی دستگاه تناسلي زنعنوان درس : 

 آشنا گردد. برآناتومي و فیزيولوژی دستگاه تناسلي زن باهدف كلي درس: 

 اهداف جزئي : 
 :دانشجو قادر باشد 
 .تغییرات فیزيولوژيک و مراحل مختلف دوران بلوغ را شرح دهد 
 .سندرم پیش از قاعدگي، عالئم ، نشانه ها و درمان های آن  را توضیح دهد 
 .اختالالت قاعدگي را لیست كند 
 .تشخیص و درمان هر يک از انواع اختالالت قاعدگي را شرح دهد 
 .انواع خونريزی غیر طبیعي رحمي را شرح دهد 
 ات دوره كلیماتريک و يائسگي را به همراه عالئم و مراقبت های اين دوران توضیح دهد.تغییر 

 روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ           

 وايت برد  و، كامپیوترويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393تهران، نشر تحفه، .  ذوالفقاری م، نوقابي اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، 1

 .1393سنجری م، شوقي م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .4

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زايمان ويلیامز جلد .5

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چهارم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری                 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاریدانشکده

 27/11/1398 :تاريخ جلسه 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت: نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 5/2تعداد واحد:

 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: بهمن ماه 
. 

 1 لقاح و رشد و تکامل جنیني عنوان درس :

 آشنا گردد. مراحل رشد و تکامل جنینيبا مراحل لقاح، هدف كلي درس : 

 

 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:

 .بلوغ تخمک و انتقال آن به لوله رحم را شرح دهد 

 .بلوغ تخمک و انتقال آن به لوله رحم را شرح دهد 

 .لقاح را شرح دهد 

 .تقسیمات تخم را توضیح دهد 

 .النه گزيني را شرح دهد 

  جنیني را شرح دهددوره های زندگي مشخصات هر يک از. 

 مختلف بارداری شرح دهد. رشد و تکامل جنین را در هفته های 

 .عوامل موثر بر رشد و تکامل جنین را لیست كند 

 ها را در سالمت جنین شرح دهد. نده های جنیني، نحوه تکامل و نقش آپر 

 سخنراني، پرسش و پاسخ           روش آموزش :  

 و موالژ وايت برد، كامپیوتر ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .6

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .7

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 



 
 

 پنجمجلسه 
 

 حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری دانشکده

 3/12/1398تاريخ جلسه: 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: شنبه                             ساعت: نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نظرینوع واحد: 
 

 40تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم فاطمه دادگر 5/2تعداد واحد:

 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98تاريخ تدوين: بهمن ماه 

 

 2 لقاح و رشد و تکامل جنیني عنوان درس :

 را توضیح دهد. لقاح ، رشد و تکامل جنیني مراحل هدف كلي درس : 

 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:

 .تکوين، تکامل و اعمال بند ناف را شرح دهد 

 .انواع بند ناف غیر طبیعي را لیست كند 

 .نقش مايع آمنیوتیک در رشد و تکامل جنین را توضیح دهد 

 .تکوين و تکامل جفت را شرح دهد 

 .اعمال جفت را لیست كند 

 .جفت های غیر طبیعي را لیست كند 

 .گردش خون جنیني را شرح دهد 

 روش آموزش :  سخنراني، پرسش و پاسخ           

 و موالژ وايت برد،، كامپیوتر ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 

 منبع درس  :

 .1393تحفه، .  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .8

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .9

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری          :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری       دانشکده

 4/12/1398: جلسهتاريخ  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12 روز: يکشنبه                             ساعت: مادر و نوزاد پرستاری بهداشتنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
. 

 بارداریعنوان درس : 

 آشنا گردد. های مختلف بدن در دوران بارداری با تغییرات فیزيولوژی دستگاههدف كلي درس : 

 

 اهداف جزئي :
  باشد:انشجو قادر 

 .واژه های اختصاصي دوران بارداری را تعريف كند 

 گي را شرح دهد.عالئم فرضي حام 

 .عالئم احتمالي حاملگي را شرح دهد 

 .عالئم قطعي حاملگي را بیان كند 

 .سن حاملگي و تاريخ احتمالي زايمان را محاسبه كند 
  ،ی، اندوكرين ، گوارشي، رادراتغییرات فیزيولوژيک دوران بارداری)هماتولوژی، قلبي عروقي، تنفسي

 متابولیکي، تناسلي و عصبي عضالني( را شرح دهد.
 .توصیه های اسالمي در مورد بهداشت جسمي و رواني دوران بارداری را بیان كند 

          سخنراني، پرسش و پاسخ           روش آموزش :   

 ايت بردو كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 درس  : منبع

 .1393ادان، تهران، نشر تحفه، .  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوز1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018حیدری،، انتشارات 3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتم جلسه

 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 11/12/1398تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 مراقبت های دوران بارداریعنوان درس : 

 آشنا گردد. مراقبت های معمول دوران بارداریبا  هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئي :

  انشجو قادر باشد:د

 .اهداف مراقبت های دوران بارداری را لیست كند 
 .نحوه ارزيابي سالمت مادر در دوران بارداری را شرح دهد 

  كند.آزمايشات معمول دوران بارداری را لیست 

 .زمان انجام مالقات های معمول دوران بارداری و اقدامات انجام شده در اين مالقات ها را لیست كند 

 .مراحل انجام مانور لئوپولد را توضیح دهد 

 .واكسن های مجاز در بارداری را فهرست كند 

 .عالئم خطر در دوران بارداری را بیان كند 

  را لیست كند. هر كدامانواع تراتوژن های دوران بارداری وعوارض 
 .شکايات شايع دوران بارداری را لیست  كند 

 .تدابیر پرستاری در هر يک از انواع شکايات شايع دوران بارداری را لیست كند 

 .تغذيه در دوران بارداری را شرح دهد 

 های مناسب دوران بارداری را شرح دهد. تمرينات تنفسي و تن ارامي و ورزش 

  پرسش و پاسخو سخنرانيروش آموزش :   

 و وايت برد و كامپیوتر ويدئو پروژكتور امکانات آموزشي :

 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .10

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .11

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 



 
 

 هشتمجلسه 
 

 تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته دانشکده

 16/01/1399تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: شنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90كالس: مدت 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 1ارزيابي سالمت جنینعنوان درس : 

 آشنا گردد. روش های بررسي سالمت جنین با هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئي : 

 انشجو قادر باشد:
 

 دهد. اهمیت و داليل بررسي سالمت جنین را شرح 

 .ارزيابي حركات جنین توسط مادر را شرح دهد 

 .مانیتورينگ داخلي و خارجي جنین را شرح دهد 

 (نحوه انجام و تفسیر تست بدون استرس جنینNST(و تست استرس انقباضي )CSTرا شرح دهد ) 

 تست بیوفیزيکال پروفايل جنیني(BPP) .را توضیح دهد 

           سخنراني، پرسش و پاسخ                             روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر ر،ويدئو پروژكتو امکانات آموزشي :
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / دانشکده

 17/01/1399تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 دادگرخانم فاطمه  مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 ارزيابي سالمت جنین عنوان درس :

 را توضیح دهد. روش های بررسي سالمت جنین هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 انشجو قادر باشد:
 

  بارداری و كاربرد آن ها را لیست كند.انواع سونوگرافي در دوران 

 .نحوه انجام آمنیوسنتز و انديکاسیون های انجام آن را شرح دهد 
 .نحوه انجام نمونه برداری از پرزهای كوريوني و انديکاسیون های انجام آن را شرح دهد 

 مراقبت های قبل و بعد از آمنیوسنتز و ساير تست های ارزيابي سالمت جنین را شرح دهد .  

 .انواع آزمايشات انجام شده در سه ماهه اول و دوم جهت غربالگری سالمت جنین را لیست كند 

 روش آموزش :   سخنراني، پرسش و پاسخ                                       

 ر، كامپیوتر و وايت بردويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، .  ذوالفقاری م، نوقابی اع. 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .4

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .5

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 

 دهمجلسه 

 

 گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری       :  پرستاری حضرت زینب)س(        دانشکده

 24/01/1399تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40دانشجويان  :تعداد 

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 تیک و مشاوره ژنتیکژنعنوان درس : 

 ژنتیک را توضیح دهد. انواع بیماری های ژنتیکي و هدف از انجام مشاورههدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 انشجو قادر باشد:
 .اهمیت ژنتیک در بهداشت مادران و نوزادان را بیان كند 

 انواع دسته بندی های بیماری های زنتیکي را بیان كند. 

 .انواع اختالالت ژني و كروموزومي  و عالئم مربوط به هر يک از اين اختالالت را توضیح دهد 

  تعريف نموده و اصول تراتولوژی را شرح دهد.تراولوژی را 

 لیست كند. و مراحل مشاوره ژنتیک مشاوره ژنتیک را شرح نموده و اهداف و انديکاسیون ها 

 .روش های تشخیصي اختالالت ژنتیکي در بارداری را شرح دهد 

 .مسائل اخالقي در مشاوره ژنتیک را لیست كند 
 سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 و وايت برد كامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .12

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .13

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 

 يازدهمجلسه 
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / دانشکده

 31/01/1399تاريخ جلسه : 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 دادگرخانم فاطمه  مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 عوامل موثر بر زايمان طبیعيعنوان درس : 

 عوامل موثر بر روند زايمان طبیعي را بشناسد.هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 انشجو قادر باشد:
  زايمان طبیعي را توضیح دهد.عوامل موثر بر 

 .آناتومي لگن را توضیح دهد 

 .انواع لگن را لیست كرده و شرح دهد 

 .انواع پلیويمتری، نحوه انجام و هدف از انجام آن را شرح دهد 

 .آناتومي سر جنین، حالت، قرار، نمايش، وضعیت و جايگاه سر جنین  در رحم را توضیح دهد 

  جنین در رحم مادر را شرح دهد.روش های تشخیص شرايط و وضعیت قرارگیری  
 سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :  

 و موالژ وايت برد، كامپیوتر ،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393و نوزادان، تهران، نشر تحفه،.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهم جلسه

 

 آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه دانشکده

 06/02/1399تاريخ جلسه :  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: شنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 1زايمان طبیعي عنوان درس : 

 با فرايند زايمان طبیعي آشنا گردد.هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو قادر باشد:
 .زايمان طبیعي را شرح دهد 

 .عوامل موثر بر زايمان طبیعي را توضیح دهد 

 .تئوری های مطرح شده برای شروع زايمان را توضیح دهد 

 .عالئم مقدماتي شروع زايمان را لیست كند 

 .عالئم شروع زايمان را لیست كند 

        سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 ر، كامپیوتر و وايت بردويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، . 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .1

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلدكانینگهام و  .2
 
  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 07/02/1399تاريخ جلسه  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  بهداشت مادر و نوزاد نام درس )واحد(  :  پرستاری

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 2زايمان طبیعي عنوان درس : 

 طبیعي را توضیح دهد. مکانیسم زايمانهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو قادر باشد:
 .مراحل انجام زايمان را لیست كند 

  .تغییرات فیزيولوژيک هر مرحله را توضیح دهد 

 مراقبت از مادر در طي هر مرحله را بیان كند. 

 روش آموزش :   سخنراني، پرسش و پاسخ                                   

 و موالژ وايت برد ، ر، كامپیوترويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، . 1

 .1393بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  سنجری م، شوقی م. پرستاری و .3

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .4
  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهاردهم جلسه

 

 پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی دانشکده

 14/02/1399تاريخ جلسه  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 روش های كاهش درد زايمانعنوان درس : 

 آشنا گردد. با روش های كاهش درد زايمانهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 نشجو قادر باشد:دا
 

 .علل درد زايمان را شرح دهد 

  زايمان را لیست كند.روش های كاهش درد 

 .روش های غیر دارويي كاهش درد زايمان را شرح دهد 

 مراقبت های پرستاری حین انجام هركدام از روش های غیر دارويي كاهش درد را بیان كند. 

 .مزايا و معايب استفاده از انواع روش های كاهش درد غیر دارويي را نام ببرد 

  برده و مکانیسم اثر هر يک را شرح دهد. را نامروش های دارويي كاهش درد زايمان 

 را نام ببرد مانيو زا یدر باردار يهوشیو ب يحس يو ب بریل يدر ط ييكاهش درد دارو یروش ها. 

 را نام ببرد مانيو زا یباردار يدر ط يحس يو ب يهوشیمناسب ب روش. 

 ديرا ذكر نما يحس يو ب يهوشیب یو فوائد انواع روش ها عوارض. 

 دهد حیتوض يهوشیو ب يحس يرا قبل و بعد از ب یپرستار یها مراقبت. 
 روش آموزش :   سخنراني، پرسش و پاسخ                                   

 ر، كامپیوترو وايت برد ويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 

 .  منبع درس  :
 .1393تهران، نشر تحفه، ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان،  .1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه20مدت زمان : 

 دقیقه20مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: دانشکده

 20/02/1399تاريخ جلسه  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: شنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 دوره پس از زايمانعنوان درس : 

 و تغییرات دوره نفاس را توضیح دهد. مراقبت هاهدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو قادر باشد: 
  

 و فیزيولوژيکي آن را شرح دهد. دوره نفاس را تعريف نموده و تغییرات فیزيکي 

  .مراقبت های پرستاری در دوره نفاس را شرح دهد 

 .ورزش های پس از زايمان را توضیح دهد 

  رواني دوره نفاس را شرح دهد. –تغییرات روحي 

 الئم و نشانه ها و درمان آن را لیست كند.عايمان را تعريف نموده و اتیولوژی، غم و انده پس از ز 
          سخنراني، پرسش و پاسخ                            روش آموزش :   

 ر، كامپیوتر و وايت بردويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،   .1   

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهمجلسه 

 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / دانشکده

 21/02/1399تاريخ جلسه  98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 نوزاد طبیعيعنوان درس : 

 با مشخصات فیزيکي نوزاد طبیعي آشنا گردد.هدف كلي درس : 
 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد: 
 

 .دوره نوزادی را تعريف كند 

  فیزيولوژيک پس از تولد در نوزاد طبیعي را توضیح دهد.تغییرات 

 .مشخصات فیزيکي و مراقبت های پرستاری پس از تولد نوزاد در اتاق زايمان را بیان كند 

 .بررسي وضعیت سالمت نوزاد و معاينات اولیه برای تشحیص نقص های مادرزادی را توضیح دهد 

  نوزادی، تستهای غربالگری و واكسیناسیون را شرح دهد.مراقبت های پرستاری و پیشگیری از عوارض دوره 

 .بهداشت عمومي نوزاد و مراقبت های معمول در بیمارستان و منزل را بیان كند 

 روش آموزش :   سخنراني، پرسش و پاسخ                                     

 ر، كامپیوتر و وايت بردويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 درس  :منبع 

 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  .1    

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018حیدری،، انتشارات 3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 

 

 



 

 

 هفدهمجلسه 
 
 

 :  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریدانشکده

 28/02/1399تاريخ جلسه 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 نوزاد تغذيهعنوان درس : 

 فرايند و اهمیت تغذيه نوزاد با شیر مادر را توضیح دهد.هدف كلي درس : 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد: 
 

 .آناتومي و فیزيولوژی پستان را شرح دهد 

 .فیزيولوژی ترشح شیر را شرح دهد 

 .مشخصات و مزايای شیر مادر را لیست كند 

  توضیح دهد.انواع وضعیت شیردهي نوزاد توسط مادر را 

 .موارد منع شیر دهي را لیست كند 

 .مشکالت شايع پستان را لیست نموده و مراقبت های مرتبط جهت پیشگیری و درمان هرمورد را لیست كند 

  بیان نمايد.فوائد آن را  تغذيه با شیرمصنوعي ، خطرات و 
 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 و موالژ وايت برد ،ر، كامپیوترويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 

 هجدهم جلسه
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری:  پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / دانشکده

 10/03/1399تاريخ جلسه 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: شنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 
 

 1تنظیم خانوادهعنوان درس : 

 با روش ها طبیعي پیشگیری از بارداری آشنا گردد.هدف كلي درس : 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:
 ايران را تشريح كند. تاريخچه تنظیم خانواد در جهان و 

  تنظیم خانواده در جهان و ايران را بیان كند. تعريف، اهمیت، اهداف و استراتژی های 

 ت به تولید مثل و روش های تايید كننده پیشگیری از بارداری در اسالم را بیان كند.بنظر اسالم نس 

  عوارض هر ثر، میزان اثر بخشي و پیشگیری از بارداری را لیست نموده و مکانیسم ا انواع روش های طبیعي
 كدام را ذكر نمايد.

 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

  وايت برد وكامپیوتر،ويدئو پروژكتورامکانات آموزشي : 

 منبع درس  :
 .1393ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه،  . 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نوزدهم جلسه
 
 

 پرستاری حضرت زینب)س(               گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری : دانشکده

 11/03/1399تاريخ جلسه: 98-99سال تحصیلي  :  

  10-12روز: يکشنبه                             ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

 نوع واحد: نظری
 

 40تعداد دانشجويان  :

 خانم فاطمه دادگر مسئول درس: 5/2تعداد واحد:
 مدرس:  خانم فاطمه دادگر دقیقه 90مدت كالس: 

 تهیه و تنظیم : خانم فاطمه دادگر

 98بهمن ماه تاريخ تدوين: 

 

 2تنظیم خانوادهعنوان درس : 

 

 بارداری را توضیح دهد.روش های پیشگیری مصنوعي از هدف كلي درس : 

 

 
 اهداف جزئي : 

 دانشجو قادر باشد:
 

 قرص های ضد بارداری خوراكي، استروئیدهای تزريقي، انواع روش های مصنوعي پیشگیری از بارداری(
شي و عوارض هر را لیست نموده و مکانیسم اثر، میزان اثر بخ استروئیدهای كاشتني و وسیله داخل رحمي(

  كدام را ذكر نمايد.

 سخنراني، پرسش و پاسخ                                     روش آموزش :  

 ر، كامپیوتر و وايت بردويدئو پروژكتوامکانات آموزشي : 
 منبع درس  :

 .1393.  ذوالفقاری م، نوقابی اع. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان، تهران، نشر تحفه، 1

 .1393سنجری م، شوقی م. پرستاری و بهداشت مادر و نوزادان  لیفر، تهران، انتشارات جامعه نگر،  .2

 .2018، انتشارات حیدری،3و 2،1كانینگهام و همکاران،كتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد .3
 

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان : 

 دقیقه10مدت زمان : 

 دقیقه30مدت زمان: 

  دقیقه5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 


