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یادگیزی

- 1با علن بْذاؽت هادر ٍ ًَساد آؽٌا
1

کلیات بْذاؽت هادراى ٍ
ًَساداى

ؽَد
ؽاخص ّای بْذاؽتی را بؾٌاعذ
- 2
ٍ- 3ظایف پزعتار بْذاؽت هادر ٍ
ًَساد را بذاًذ

2

آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن

- 1آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن

تٌاعلی سًاى

تٌاعلی سًاى را بؾٌاعذ

آًاتَهی لگي -اقطار لگٌی
3

بلَغ
یائغگی

- 1آًاتَهی لگي -اقطار لگٌی را یاد
بگیزد

سخنرانی،
مببحثهبی-
پرسص و پبسخ

محل برگساری:
دانشکده پسشکی

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکالیف داًؾجَ

ٍایت بزد

ؽزکت فعال در

ٍیذئَ

کالط ٍ پزعؼ

پزٍصکتَر

200

فیلن عکظ

مدرس:
لیال رادرزم

ٍ پاعخ ّا ٍ
کَئیشّا

200

200

اّویت اقطار لگي در بارداری را
- 2

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

ًحَُارسؽیابی
ٍدرصذ آى

کَئیش%10
هیاى تزم %20
پایاى تزم %70

بؾٌاعذ
بتَاًذ اقطار لگي ٍ اعتخَاًْای
- 3
آى را رٍی هَالص ٍ تصَیز ًؾاى
دّذ
بلَغ ٍ بْذاؽت ایي دٍراى را
- 4
بذاًذ
 یائغگی ٍ عَارض آى آؽٌا ؽَد 5با
بتَاًذ راّْای پیؾگیزی یا کاّؼ
- 6
ایي عَارض را بیاى کٌذ
لقاح
4

هزاحل تکاهلی جٌیي
کَئیش

- 1با لقاح ٍ هزاحل آى آؽٌا ؽَد
هزاحل تکاهلی جٌیي را بؾٌاعذ
- 2

200

- 3
- 1عالین فزضی -احتوالیَ قطعی

تؾخیص حاهلگی
5

تعزیف ٍاصُ ّا ٍ اصطالحات
بارداری

تؾخیص بارداری را بذاًذ
- 2بتَاًذ تاریخ سایواى را با فزهَل ٍ
تقَین تخویي بشًذ

200

کلیِ ٍاصُ ّا ٍ اصطالحات
- 3
بارداری را یاد بگیزد ٍ بیاى کٌذ
- 1تغییزات فیشیَلَصیک در دٍراى

تغییزات فیشیَلَصیک در دٍراى
6

بارداری
ًاراحتی ّای جشئی در دٍراى
بارداری
کَئیش

بارداری را بذاًذ
ًاراحتی ّای جشئی در دٍراى
- 2
بارداری را بذاًذ
- 3در هَرد هغائل فَق بِ یک کیظ
فزضی آهَسػ بذّذ

200

اهتحاى هیاى تزم
7

هزاقبت ّای دٍراى بارداری

- 1هزاقبت ّای دٍراى بارداری را
بذرعتی بیاى کٌذ

200

- 1رٍػ ّای بزرعی عالهت جٌیي را
8

رٍػ ّای بزرعی عالهت جٌیي
هؾاٍرُ صًتیک

بؾٌاعذ
در هَرد هؾاٍرُ صًتیک ٍ اّویت
- 2

200

آى قبل اس اسدٍاج -قبل اس
بارداری آگاّی پیذا کٌذ
- 1هؾخصات عز جٌیي را بذاًذ
ٍضعیت ّای جٌیي -قزار جٌیي-
- 2
ًوایؼ جٌیي ٍ ایغتگاُ را بؾٌاعذ
بتَاًذ تخویي بشًذ کِ ایا عز جٌیي
- 3

کَئیش
9

عز جٌیي
سایواى طبیعی

با لگي هادر تٌاعب دارد یا ًِ؟
 سایواى طبیعی ٍ کلیِ هزاحل 4با

200

آى آؽٌا ؽَد
بتَاًذ در ّز هزحلِ سایواى
- 5
آهَسػ ّای السم را بِ یک کیظ
فزضی کِ هزبی در کالط هعزفی
هی کٌذ ارئِ کٌذ
- 1رٍؽْای کاّؼ درد سایواى را

رٍؽْای کاّؼ درد سایواى
10

تغییزات دٍراى ًفاط
هزاقبتْای دٍراى ًفاط

بؾٌاعذ
تغییزات فیشیَلَصیک دٍراى ًفاط
- 2
را بؾٌاعذ
هزاقبتْای دٍراى ًفاط را یاد
- 3

200

بگیزد ٍ بصَرت ضوٌی در کالط
ُ بیوار آهَسػ دّذ
- 1هؾخصات یک ًَساد طبیعی را
11

کَئیش
ًَساد طبیعی

بذاًذ
بتَاًذ یک ًَساد عالن را بزرعی
- 2

200

کٌذ اس عز تا پا
- 1بتَاًذ هعایٌات السم را رٍی هَالص
ًَساد اًجام دّذ
در هَرد ؽیزدّی ٍ فَایذ آى
- 2

12

ًَساد طبیعی
ؽیزدّی

آگاّی کغب کٌذ
هَارد هٌع ؽیزدّی را بیاى کٌوذ
- 3
بتَاًذ بِ هادر ؽیزدُ کوک کٌذ
- 4
کِ چگًَِ بِ بْتزیي ًحَ ٍدر
پَسیؾي صحیح ًَسادػ را تغذیِ
کٌذ

200

