هؼبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی :

فزم طزح درط
رشته تحصیلی:
پسشکی

نام درس  :بیواریهای زناى
هیساى واحد4:

هدف کلی درس… :مراقبت های دوران بارداری و شکاینت های شایع دوران

هنابع اصلی درس…… :کتاب دنفورث
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

هحل برگساری :دانشکده پسشکی
و بیوارستاى خاتن النبیاء

هقطع تحصیلی دانشجویاى:
کارآهوزی زناى و زایواى

هدرس:دکتر ههناز نوری

بارداری………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………danforth

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى



تکبلیف داًؾجَ

ًحَُ ارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

اهتحبى تئَری

-1کبرآهَس ثبیذ اس عالهتی هبدر ٍ جٌیي

اخذ ؽزح حبل

اطویٌبى یبثذ

ثیوبراى ٍ تحَیل پبیبى دٍرُ

-2کبرآهَس ثبیذ رٍػ هحبعجِ صحیح عي

ثِ اعتبد ثزای

حبهلگی را ثب رٍػ ّبی پٌجگبًِ فزاگیزد.

تصحیح کزدى

-3کبرآهَس ثبیذ ثتَاًذ ثبرداری را ثِ عِ دٍرُ
تقغین ٍ هزاقجت ّبی ّز دٍرُ را ؽزح دّذ.
1

آؽٌبیی ثب هزاقجت ّبی دٍراى

 -4کبرآهَس ثبیذ آسهبیؾبت السم ٍ تغذیِ

ثبرداری ٍ ؽکبیت ّبی ؽبیغ دٍراى

صحیح ثزای عالهت هبدر ٍ جٌیي را فزا گیزد.

ثبرداری ٍ ًحَُ پیگیزی ثیوبراى

 -5فزاگیز ثبیذ هقذار افشایؼ ٍسى ًزهبل در

پبٍرپَیٌت
ٍیذئَ
اعکیل لت

2عبػت

پزٍصکتَر

دٍراى ثبرداری را ؽزح دّذ.
 -6فزاگیز ثبیذ فبکتَرّبی خطز ٍ ػَارض
احتوبلی هبدر ٍ جٌیي را ثیبى کٌذ.
 -7فزاگیز ثبیذ ؽکبیت ّبی ؽبیغ :هبًٌذ تَْع
ٍ اعتفزاؽ،درد کوز،عَسػ هؼذٍُ،اریظ ٍ
ً ٍ...حَُ درهبى آًْب را ؽزح دّذ.
2

رٍؽْبی پیؾگیزی اس ثبرداری

-1آؽٌبیی ثب اًَاع هختلف رٍؽْبی جلَگیزی
اس ثبرداری

پبٍرپَیٌت

ٍیذئَ

 2عبػت

ؽزکت در کالط

اهتحبى تئَری

ٍ درهبًگبُ

پبیبى دٍرُ
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-2آؽٌبیی ثب هَارد هٌغ هصزف ًغجی ٍ هطلق

اعکیل لت

اخذ ؽزح حبل

پزٍصکتَر

ّز یک اس رٍؽْبی ضذ ثبرداری

ثیوبراى ٍ تحَیل

-3ؽزح اًَاع رٍؽْبی فَریتی جلَگیزی اس

ثِ اعتبد ثزای

ثبرداری

تصحیح کزدى

 -4آؽٌبیی ثب ٍعبیل داخل رحوی ثِ هٌظَر
جلَگیزی اس ثبرداری ٍ ػَارض آًْب
 -5ؽزح رٍؽْبی غیز َّرهًَی ،خَراکی ٍ
تشریقی پیؾگیزی اس ثبرداری
...
ؽزکت در کالط

 -1آهَسػ تؼزیف عقط ٍ اًَاع آى

ٍ پزعؼ ٍ پبعخ

-2ؽزح ػلل عقط (هبدری،جٌیٌی)
-3ؽزح اًَاع عقط ٍ ًحَُ درهبى ٍ پیگیزی

عقط

3

پبٍرپَیٌت

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
2عبػت

ّز یک اس اًَاع عقط
-4ؽزح درهبى طجی ٍ جزاحی اًَاع عقط

پزٍصکتَر

تصحیح کزدى

...

ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی

ثیوبراى ٍ تحَیل
ثِ اعتبد ثزای

-5هَارد عقط قبًًَی

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :

اخذ ؽزح حبل

پبیبى دٍرُ

رٍػ یبددّی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی

جلغِ

ؽٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى حزکتی)

جلغِ

یبدگیزی

آهَسؽی

ٍدرصذ آى

(دقیقِ)

-1آؽٌبیی ثب اصَل ًبثبرٍری
-2آؽٌبیی ثب ػَاهل هختلف ایجبد کٌٌذُ
ًبثبرٍری در هزداى ٍ سًبى
-3رٍؽْبی تؾخیصی ٍ درهبًی در هزداى ٍ
4

ًبسایی

5

آهٌَرُ

6

یبئغگی

پبٍرپَیٌت

ؽزکت در

ٍیذئَ
2عبػت

سًبى
 -4تفغیز آًبلیش اعپزم

پزٍصکتَر

کالط ٍ پزعؼ

اهتحبى تئَری
پبیبى دٍرُ

ٍ پبعخ
درهبًگبُ

 -5ؽٌبخت HRT،ART،HSG
-6آؽٌبیی ثب اختالالت عزٍیکظ ٍ رحوی
...
-1آؽٌبیی ثب تؼزیف ،ػلل ،اًَاع ٍ درهبى
آهٌَرُ

ؽزکت در

پبٍرپَیٌت

ٍیذئَ

-2آهَسػ الگَریتن ًْبیی پیگیزی ٍ درهبى

کالط ٍ پزعؼ
2عبػت

آهٌَرُ

پزٍصکتَر

ٍ پبعخ

ؽزکت در

ٍ ثبًَیِ )

کالط ٍ پزعؼ

-2ؽزح ػالئن ٍ ػَارض یبئغگی ٍ دٍراى

ٍ پبعخ ٍ

کلیوبتزیک

درهبًگبُ

یبئغگی
 -4پیگیزی ٍ درهبى گزگزفتگی ،اعتئَپزٍسیظ
،آتزٍفی ٍاصى ٍ اختالالت عبیکَلَصیک ٍ

پبیبى دٍرُ

درهبًگبُ

-1آؽٌبیی ثب تؼزیف یبئغگی ٍ اًَاع آى(اٍلیِ

-3ثزخَرد ثب خًَزیشی غیز طجیؼی دٍراى

اهتحبى تئَری

پبٍرپَیٌت

ٍیذئَ
2عبػت

اهتحبى تئَری
پبیبى دٍرُ

پزٍصکتَر

خَاة
-5اًذیکبعیَى ّب ٍ کٌتز اًذیکبعیَى ّبی
HRT
....
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

-1آؽٌبیی ثب دارٍّب ٍ ػَارض آًْب در
ثبرداری
-2آؽٌبیی ثب ؽٌبخت دارٍّبی پزخطز
7

دارٍّبی رایج هصزفی ٍ

-3آؽٌبیی ثب رٍؽْبی تصَیز ثزداری ٍ

رٍؽْبی تصَیز ثزداری در

خطزات احتوبلی آًْب در ثبرداری

ثبرداری

-4آؽٌبیی ثب هَارد عقط درهبًی در ثیوبراًی
کِ در دٍراى ثبرداری در هؼزض دارٍّب ثَدُ

پبٍرپَیٌت

ؽزکت در

ٍیذئَ
2عبػت

پزٍصکتَر

کالط ٍ پزعؼ

اهتحبى تئَری
پبیبى دٍرُ

ٍ پبعخ ٍ
درهبًگبُ

اًذ
...
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