
  
 

 98-99 دوممادر و نوزاد نیسمال پرستاری  بهداشت طرح دوره 

 

 

 

 مقدمه:
درمانی  –بهبود سالمت زنان در چرخه زندگی بطور فردی و اجتماعی در تمامی ابعاد از ضروریات سیستم بهداشتی 

هر کشوری است. پرورش نیرو های توانمند در دانشگاهها در این زمینه رسیدن به این اهداف را امکان پذیر می نماید 

 یطراح پرستاری در مراقبت بهداشتی از مادران و نوزادانهدف استفاده از فرایند فوق با  ی؛ لذا طرح دوره آموزش

 .است دهیگرد

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:          پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب)س(     دانشکده :   

 5/2 :  تعداد واحد مادر و نوزاد بهداشتپرستاری  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 10-12شنبه ها و یکشنبه ها ساعتروز و ساعت برگزاری کالس:  داروشناسی)فارماکولوژی(، فرایند آموزش بیمار پیش نیاز:

 حضرت زینب)س(دانشکده پرستاری   مکان برگزاری:

 

 فاطمه دادگرخانم مسئول برنامه :  

 دادگر سرکار خانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دادگر سرکار خانم تهیه و تنظیم : 

 98ماه  بهمنتاریخ تدوین: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 کلیات پرستاری بهداشت مادران و نوزادان -1

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن -2

 رشد و تکامل جنینی، لقاح -3

 بارداری -4

 مراقبت های دوران بارداری -5

 ارزیابی سالمت جنین -6

 ژنتیک و مشاوره ژنتیک -7

 عوامل موثر بر زایمان طبیعی -8

 زایمان طبیعی -9

 روش های مختلف کاهش درد زایمان -11

 از زایمانپس دوره  -11

 تغذیه نوزاد -12

 بهداشت و تنظیم خانواده -13

 

 1هدف کلی 

 آشنا گردد. با کلیات پرستاری و  بهداشت مادران و نوزادان 

  اهداف اختصاصی 

 

 پایان دوره باید بتواند:در دانشجو

 

 کند.  انیرا ب پرستاری بهداشت مادر و نوزاد فهومم 

 دینما انیرا ب مادران و نوزادانبهداشت  اهداف پرستاری . 

 را شرح دهد. نظام ارائه خدمات بهداشت مادر و نوزادان 

 .شاخص های بهداشتی مهم نظام سالمت مادران و نوزادان را توضیح دهد 

  بیان کند. آن رااستانداردهای مراقبت در بهداشت مادر و نوزادان و مسائل و چالشهای اخالقی و قانونی 

  دهد شرح  را یمادرپدری و مراحل پذیرش نقش. 

  را شرح دهد ن بر بهداشت مادران و نوزادانآمالحظات فرهنگی و مذهبی و تاثیر. 

 

 

 

 

 



 2هدف کلی 

 آشنا گردد. تناسلی زنناتومی و فیزیولوژی دستگاه آبا 

 

  اهداف اختصاصی 

 

  در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 تقسیمات دستگاه تناسلی را بیان نماید. 

 فیزیولوژی هر کدام از قسمت های دستگاه تناسلی زنان را توضیح دهد . 

 و سیکل تخمدانی را توضیح دهد قاعدگی  سیکل . 

 شرح دهدها را بر سیکل تناسلی زنان  تاثیر هورمون. 

                                  
 

 3هدف کلی

 را توضیح دهد. آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیرا توض نوجوانی و بلوغدوره  کیولوژیزیف راتییتغ. 

 عوامل موثر بر شروع اولین قاعدگی را بیان کند. 

 انواع اختالالت سیکل قاعدگی را تعریف کند. 

 .درمان های رایج و مراقبت های پرستاری مرتبط با انواع اختالالت سیکل قاعدگی را بیان نماید 

 دهد حیدر زنان را توض باروریدوره  کیولوژیزیف راتییتغ. 

 تغییرات فیزیولوژیک دوره قبل از یائسگی در زنان را توضیح دهد. 

 ژیک دوره یائسگی در زنان را توضیح دهدتغییرات فیزیولو. 

 .مداخالت پرستاری در این دوره را براساس تشخیص های پرستاری شرح دهد 

 

 

 

 

 

 
 



 4هدف کلی

 آشنا گردد. لقاح، رشد و تکامل جنینفرایند با 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما فیرا تعر لقاح . 

 دهد. حیرا توض لقاحو مراحل  ندیآ فر 

 مراحل النه گزینی را شرح دهد. 

 کند. انیرا ب های مختلف بارداری مراحل مختلف رشد و تکامل جنین در ماه 

 .پرده های جنینی، نحوه تکامل و نقش آن ها را در سالمت جنین شرح دهد 

 

 5هدف کلی 

 را توضیح دهد. لقاح، رشد و تکامل جنین  فرایند 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تکوین، تکامل و اعمال جفت را بیان کند 

 .تکوین، تکامل و اعمال بندناف را بیان کند 

 .تکوین، تکامل و اعمال مایع امنیوتیک را بیان کند 

 .گردش خون جنینی را شرح دهد 

 

 6هدف کلی 

 

 آشنا گردد. بارداریبا تغییرات فیزیولوژی دستگاه های مختلف بدن در دوران 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 کند. فیرا تعر واژه های اختصاصی دوران بارداری

 لیست کند انواع عالئم مرتبط با تشخیص بارداری را. 

 تاریخ احتمالی زایمان، سن بارداری را محاسبه نماید . 

  سازگاری های ایجاد شده در طی بارداری را تشریح تغییرات فیزیولوژیک سیستم های مختلف بدن و

 نماید.



 

 

 7هدف کلی 

 آشنا گردد. مراقبت های معمول دوران بارداریبا 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  دینما بیانرا  دوران بارداری یبهداشت یها مراقبتاهمیت. 

 کند. گرفتن شرح حال و معاینه بالینی را تشریح اصول 

 کند. ستیرا ل مادران باردار یبهداشت یمراقبتهاء اجزا 

 .آزمایشات روتین و تستهای غربالگری دوران بارداری را نام ببرد 

 بیان کند فواصل مراقبتهای دوران بارداری را . 

 آموزش های الزم در زمینه مراقبت های بهداشتی این دوران را بیان کند. 

  بارداری را شرح دهد.اهمیت و نحوه تغذیه در دوران 

 .عالئم خطر در دوران بارداری را لیست نماید 

 .نحوه انجام واکسیناسیون در دوران بارداری را توضیح دهد 

  رامی و ورزشهای مناسب دوران بارداری را شرح دهد.آتمرینات تنفسی و تن 

 شکایات شایع در هر سه ماهه را توضیح دهد. 

  گونه شکایت دوران بارداری را بیان نمایدآموزش های الزم در برخورد با هر. 

 

 
 

 8هدف کلی 

 

 آشنا گردد. ارزیابی سالمت جنینروش های با 

  اهداف اختصاصی 

 دوره باید بتواند: انیدانشجو  در پا

 اهمیت و دالیل بررسی سالمت جنین را بیان کند 

 کند. یرا دسته بند روش های ارزیابی سالمت جنین 

  هرکدام از روش های ارزیابی سالمت جنین را بیان کند.واکنش های روانی مادر به 

  علل استفاده، عوارض و مراقبت های پرستاری در نمونه گیری از پرزهای کوریونی و بندناف را شرح

 دهد



 شرح دهد. آمنیوسنتز و علل استفاده از آن را 

 یها روش NST , CST, OCT)  و مراقبت های همراه با ویژگی هر روش موارد استفاده، عوارض ( را

 دهد. حیتوض پرستاری انها را

 مراقبت های قبل و بعد از آمنیوسنتز و سایر تست های ارزیابی سالمت جنین را شرح دهد .  

  کند. انیبها را   نآانواع مانیتورینگ ، علل و عوارض 

 

 9هدف کلی 

 را توضیح دهد. روش های ارزیابی سالمت جنین

  اهداف اختصاصی 

 

 :دوره باید بتوانددر پایان دانشجو 

 را شرح دهد. موارد کاربرد سونوگرافی در بارداری و علل آنها 

 بیوفیزیکال پروفایل جنینی تست(BPP) .را توضیح دهد 

 .اخرین روشها را براساس پیشرفت های نوین طب جنینی توضیح دهد 

 
 

 

 11هدف کلی 

 

 را توضیح دهد. انواع بیماری های ژنتیکی و هدف از انجام مشاوره ژنتیک

  اهداف اختصاصی 

 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 اهمیت ژنتیک در بهداشت مادر و نوزاد را توضیح دهد 

  نتیکی را بیان کندژانواع دسته بندی های بیماری های. 

 انواع روش های تشخیص بیماریهای ژنتیکی را شرح دهد. 

  نمایدن را تشریح آمشاوره ژنتیک و نقش پرستار در. 

 .خدمات پزشکی در سقط های مجاز و درمانی را بیان کند 

 

 

 
 



 11هدف کلی 

 

 را بشناسد. عوامل موثر بر زایمان طبیعی

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 .استخوان ها، درزها و فونتانل های سر جنین را توضیح دهد 

 را شرح دهد. قرار، ایستگاه  و نمایش و وضعیت جنین در لگن 

 .کانال زایمان و اقطار ان و تقسیمات لگنی را توضیح دهد 

  را توضیح دهدزایمانی، انقباضات و ویژگی های آن نیروهای 

 

 12هدف کلی 

 با فرایند زایمان طبیعی آشنا گردد.

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 تئوری های مربوط به زایمان را ذکر نماید. 

 مکانیسم زایمان را به ترتیب ذکر نماید. 

 .عوامل روانی در شروع دردهای زایمانی را بیان کند 

 .عالئم شروع دردهای زایمانی را توضیح دهد 

 .تفاوت و ویژگی های دردهای کاذب و حقیقی زایمان را بیان کند 

 

 

 13هدف کلی 

 مکانیسم زایمان طبیعی را توضیح دهد.

  اهداف اختصاصی 

 :پایان دوره باید بتواند دانشجو  در

 مراحل مختلف زایمان را تعریف کند. 

 تغییرات فیزیولوژیک هر مرحله را توضیح دهد. 

 مراقبت از مادر در طی هر مرحله را بیان کند. 

 

 
 



 14هدف کلی 

 آشنا گردد. روش های کاهش درد زایمانبا 

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

  زایمان را تشریح نمایدعلل درد. 

  را نام ببرد و مختصرا توضیح دهد بریل یدر ط ییدارو ریکاهش درد غ یروش هاانواع. 

 مزایا و معایب استفاده از انواع روش های کاهش درد غیر دارویی را نام ببرد. 

 مراقبت های پرستاری حین انجام هرکدام از روش های غیر دارویی کاهش درد را بیان کند. 

 آموزش های الزم به بیمار را توضیح دهد. 

 حسی و بیهوشی در بارداری و زایمان را نام ببرد روش های کاهش درد دارویی در طی لیبر و بی. 

 حسی در طی بارداری و زایمان را نام ببرد روش مناسب بیهوشی و بی. 

 حسی را ذکر نماید عوارض و فوائد انواع روش های بیهوشی و بی. 

 رستاری را قبل و بعد از بیحسی و بیهوشی توضیح دهدمراقبت های پ. 

 

 15هدف کلی 

 مراقبت ها و تغییرات دوره نفاس را توضیح دهد.

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

  را تعریف نماید نفاسدوره. 

 را نام ببرد دوره های مربوط به نفاس. 

  دستگاه تولید مثل را شرح دهدتغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک مربوط به. 

 مراقبت های پرستاری بعد از زایمان را بیان کند. 

  روانی این دوران را توضیح دهد –تغییرات روحی. 

 غم و اندوه بعد از زایمان را توضیح دهد. 

 

 

 
 

 
 



 16هدف کلی 

 آشنا گردد. نوزاد طبیعیبا مشخصات فیزیکی 

 

  اهداف اختصاصی 

 :باید بتوانددانشجو  در پایان دوره 

 تغییرات فیزیولوژیک پس از تولد در نوزاد طبیعی را توضیح دهد. 

 مشخصات فیزیکی و مراقبت های پرستاری پس از تولد نوزاد در اتاق زایمان را بیان کند. 

 .بررسی وضعیت سالمت نوزاد و معاینات اولیه برای تشحیص نقص های مادرزادی را توضیح دهد 

  پیشگیری از عوارض دوره نوزادی، تستهای غربالگری و واکسیناسیون را مراقبت های پرستاری و

 شرح دهد.

 بهداشت عمومی نوزاد و مراقبت های معمول در بیمارستان و منزل را بیان کند. 

 

 17هدف کلی 

 فرایند و اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر را توضیح دهد. 

 

  اهداف اختصاصی 

 :بتوانددانشجو  در پایان دوره باید 

 آناتومی و فیزیولوژی پستان را بیان کند. 

 فیزیولوژی ترشح شیر را بیان کند. 

 را توضیح دهد، مزایا و اثرات جسمی و روانی آن  مشخصات شیرمادر. 

 توجهات پرستاری در تغذیه شیرخوار با شیرمادر را بیان کند. 

 موارد منع شیردهی را ذکر نماید. 

 را بیان نمایدبا شیرمصنوعی ، خطرات و فوائد آن  تغذیه. 

 18هدف کلی 

 با روش ها طبیعی پیشگیری از بارداری آشنا گردد.
 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 تاریخچه تنظیم خانواده در ایران و جهان را بیان کند. 

 جهان را بیان کند اهمیت اهداف و استراتژیهای تنظیم خانواده در ایران و. 

 نظر اسالم نسبت به تولید مثل و استفاده از روش های پیشگیری را بیان کند. 



  انواع روش های طبیعی  پیشگیری از بارداری را لیست نموده و مکانیسم اثر، میزان اثر بخشی و عوارض

 .هر کدام را ذکر نماید

 19هدف کلی 

 دهد.روش های پیشگیری مصنوعی از بارداری را توضیح 
 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 پیشگیری از بارداری را لیست نموده و مکانیسم اثر، میزان اثر بخشی و   مصنوعی انواع روش های

 .عوارض هر کدام را ذکر نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش آموزش
 

 بحث گروهی و  ،پرسش و پاسخسخنرانی  
 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 

 وایت برد و موالژکامپیوتر،ویدئو پروژکتور ، 

 

 
 

   آموزش دهنده 

  :خانم دادگر سرکاراساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلی درسی: 

 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،1داری و زایمان ویلیامز جلدکتاب بار،نینگهام و همکارانکا .3
 
 
 

 نحوه ارزشیابی 

 مداوم در کالس فعال و حضور 

 امتحان میان ترم 

 امتحان پایان ترم 

 
 

  نحوه محاسبه نمره کل 

    نمره 2                 حضور فعال و مداوم در کالس 

  نمره 8        )جلسه اول تا هشتم(میان ترمامتحان 

                   نمره 11                     امتحان پایان ترم 

 

 

 



 مقررات 

 باشد.می  11ی آموزش   نامه   آیین   براساس   قبولی   نمره   حداقل 

 یآموزش   نامه   آیین   براساس   کالس   در   غیبت   مجاز   تعداددفعات 

 

 

 بهداشت مادر و نوزادپرستاری  درس زمانبندی جدول
 

 جلسه اول

13/11/1398 

12-10   

کلیااات پرسااتاری 

مادران و بهداشت 

 نوزادان
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

بحاااا    و پاسااااخ

  گروهی

، ویااادئو پروژکتاااور

  وایت بردو  کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

 جلسه دوم
19/11/1398 12-10   

آنااااااااااتومی و 

فیزیولااااااااوژی 

دسااتگاه تناساالی 

 1زن

خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 پروژکتااااور ویاااادئو

و  وایت بارد ، ،کامپیوتر

 موالژ

پرسششو پ پخسشش  پ 
 فعخلیت کالسی

 جلسه سوم
20/11/1398 12-10   

آنااااااااااتومی و 

فیزیولااااااااوژی 

دسااتگاه تناساالی 

 2زن

خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 کالسی یتفعخل

 چهارمجلسه 

27/11/1398 12-10   

رشاااد و  ،لقااااح

 1تکامل جنینی
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

و  وایت بارد  ،،کامپیوتر

پرسششو پ پخسشش  پ  موالژ

 فعخلیت کالسی

 جلسه پنجم

3/12/1398 12-10   

رشاااد و لقااااح، 

 2تکامل جنینی
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

 و وایت برد ،کامپیوتر

پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

 جلسه ششم
 بارداری   12-10 4/12/1398

خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

مراقبااات هاااای     10-12 11/12/1398 جلسه هفتم

 دوران بارداری
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی



ارزیااابی سااالمت     10-12 16/01/1399 جلسه هشتم

 1جنین
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

ارزیااابی سااالمت     10-12 17/01/1399 جلسه نهم

 2جنین
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر
 فعخلیت کالسی

شنننننبه)میان 

 ترم(
23/01/1399 12-10   

زنتیک و مشااوره     10-12 24/01/1399 دهمجلسه 

 ژنتیک
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ،پيششششپرو پرپر  ششششو  
پرسششو پ پخسشش  پ    وایت بردو   خمپيوتر

 فعخلیت کالسی

عواماال مااوثر باار     10-12 31/01/1399 یازدهمجلسه 

 زایمان طبیعی
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

سخنرانی پرساش و  

و بحاااا  پاسااااخ 

                     گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

و  وایت بارد ، ،کامپیوتر

 موالژ

پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

 دوازدهمجلسه 

06/02/1399 12-10   

 1زایمان طبیعی 

خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 پروژکتااااور ویاااادئو

 و وایت برد ،کامپیوتر
پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

 2زایمان طبیعی    10-12 07/02/1399 سیزدهمجلسه 
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

و  وایاات باارد،،کامپیوتر

 موالژ

پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

جلسنننننننه 

 چهاردهم

روش های کاهش    12-10 14/02/1399

 درد زایمان
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

 دوره پس از زایمان   10-12 20/02/1399 پانزدهمجلسه 
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 پروژکتااااورویاااادئو 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

جلسنننننننه 

 شانزدهم

 نوزاد طبیعی   12-10 21/02/1399
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

 نوزادتغذیه    10-12 28/02/1399 هفدهمجلسه 
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

و  وایت بارد  ،،کامپیوتر

 موالژ

پرسششو پ پخسشش  پ 

 فعخلیت کالسی

 1تنظیم خانواده   10-12 10/03/1399 هجدهمجلسه 
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  بردو وایت  ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

 2تنظیم خانواده   10-12 11/03/1399 نوزدهمجلسه 
خاااانم فاطماااه  

 دادگر

پرساش و   ،سخنرانی

و  بحاااا  پاسااااخ 

 گروهی

 ویاااادئو پروژکتااااور 

پرسششو پ پخسشش  پ  و وایت برد ،کامپیوتر

 فعخلیت کالسی

 

 


