هعاًٍت آهَزضی  -هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ضاّرٍد
ًیوسال تحصیلی ……………………………

فرم طرح درس

نام درس :پزطتاری در اختالالت طالهت هادر ّ ًْساد
تؼذاد ّاحذّ 2 :احذ
پیغ ًیاس :پزطتاری تِذاػت هادر ّ ًْساد

رشته تحصیلی :پرستاری

مقطع تحصیلی دانشجویان:
کارشناسی

محل برگساری :دانشکده مدرس :رادرزم
پسشکی

درس……………………………………………………………………………………………………………………………:

هدف کلی
منابع اصلی درس…………………………………………………………………………………………………………………………:
ضوارُ

تاریخ

جلسِ

جلسِ

1

2

اّداف هیاًی (رئَس هطالب)

تارداری آطیة پذیز

اطتفزاؽ ُای تذخین دّراى
تارداری ّ ًحٍْ تزخْرد تا
آى
فؼارخْى در تارداری

اّداف ٍیژُ (بر اساس سِ حیطِ اّداف آهَزضی
 :ضٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)

در پایاى ایي دّرٍ آهْسػی داًؼجْ
تایذ:
 .1تارداری آطیة پذیز را تؼٌاطذ.
 .2تارداری ُای آطیة پذیزّ
ػْارف آًِا را تذرطتی تْضیح دُذ
.
 -1در هْرد اطتفزاؽ ُای تذخین
دّراى تارداری ّ ًحٍْ تزخْرد تا آى
آگاٍ ػْد.
 -2در هْرد اطتفزاؽ ُای تذخین
دّراى تارداری ّ ًحٍْ تزخْرد تا آى
تا هزتی هثاحثَ کٌذ.
- 1در هْرد فؼارخْى ّ اًْاع

رٍش یاددّی



هَاد ٍ ٍسایل

زهاى جلسِ

یادگیری

آهَزضی

(دقیقِ)

سخنرانی،
مببحثهبی
پرسص و پبسخ

ویذئو پروشکتور
وایت برد
موالش

 110دقیقِ

تکالیف داًطجَ

ًحَُارزضیابی
ٍدرصد آى

پاسخ گَیی بِ

پرسص ٍ پاسخ

سَاالت ّر

کالسی %10

جلسِ

هیاى ترم %20
پایاى ترم %70

 110دقیقِ

 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.

3

4

5

خًْزیشی ُای دّراى
تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ
تزخْرد تا آًِا

خًْزیشی ُای دّراى
تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ
تزخْرد تا آًِا

تیواری ُای داخلی ّ
جزاحی دّراى تارداری:
غذد ّ دیاتت  ،تیواری ُای
قلثی

آى آگاُی کظة کٌذ
- 2ػالین پزٍ اکالهپظی ّ
اکالهپظی را تؼٌاطذ ّ تتْاًذ
در ایي هْارد تَ تیوار فزضی
آهْسع دُذ
 -1در هْرد خًْزیشی ُای دّراى
ًیوَ اّل تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ
تزخْرد تا آًِا اطالػات السم را
کظة کٌذ.
 .2در هْرد خًْزیشی ُای دّراى
تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ تزخْرد تا
آًِا اطالػات را تذرطتی هٌتقل کٌذ.
 -1در هْرد خًْزیشی ُای دّراى
ًیوَ دّم تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ
تزخْرد تا آًِا اطالػات السم را
کظة کٌذ.
 .2در هْرد خًْزیشی ُای دّراى
تارداری ّ ػلل ّ ًحٍْ تزخْرد تا
آًِا اطالػات را تذرطتی هٌتقل کٌذ.
 - 1در هْرد دیاتت ّ رّع ُای
تزرطی ّ غزتالگزی آى در
دّراى تارداری آگاُی کظة
کٌذ  110دقیقِ
 - 2در هْرد طایز تین110
دقیقِاریِای غذد (پزکاری ّ
کن کار 110دقیقِی تیزّئیذّ
 )...اطالػات 110دقیقِ السم را
کظة کٌذ

 110دقیقِ

 110دقیقِ

 110دقیقِ

 - 3در خؾ 110دقیقِّؽ کالص
ُای هختلف تیواری ُای فلثی
در حاهلگی ّ ًحٍْ تزخْرد
تا ایي تیواراى آگاُی کظة
کٌذ
 - 4تتْاًذ تَ تیواراى قلثی ّ
دیاتتی آهْسع دُذ کَ تزجیحا
اس چَ رّع پیؼگیزی اس
تاردئاری اطتفادٍ کٌٌذ ّ آیا
اجاسٍ تارداری تؼذی را درًذ
یا ًَ؟
6

تیواری ُای داخلی ّ
جزاحی دّراى تارداری:
تٌفض -کلیَ -اػـاب -خْى

7

اهتحاى هیاى ترم

8

تیواری ُای داخلی ّ
جزاحی دّراى تارداری:
ػفًْی

9

جزاحی در دّراى تارداری:
آپاًذکتْهی -کلَ طیظتکتْهی
ّ ....

10

اختالالت رایج جفت ّ هایغ
آهٌیْتیک

- 1در خصَظ ایي دستِ از بیواری ّای
دٍراى بارداری آگاّی ّای الزم

 110دقیقِ

راکسب کٌد
- 1در هَرد عفًَتْای سیستن تٌاسلی
در دٍراى بارداری آگاُ ضَد
در هَرد عفًَتْای خارج از سیستن
- 2

 110دقیقِ

تٌاسلی در دٍراى بارداری آگاُ
ضَد
- 1در هَرد جراحی ّای رایج دٍراى
بارداری هطلع ضَد

در هْرد اختالالت رایج جفت ّ هایغ
آهٌیْتیک ّ ػْارف آًِا آگاُی کظة
کٌذ.
اختالالت رایج جفت ّ هایغ آهٌیْتیک

 110دقیقِ

 110دقیقِ

11

12

13

14

15

16

ّ ػْارف آًِا را تیاى کٌذ
در هْرد سایواى ُای آطیة پذیز ّ
خطزات آى تزای هادر ّ ًْساد ّ
سایواى ُای آطیة پذیز ّ
ًحٍْ تزخْرد تا آى آگاٍ ػْد.
خطزات آى تزای هادر ّ
در هْرد سایواى ُای آطیة پذیز ّ
ًْساد ّ ًحٍْ تزخْرد تا آى
خطزات آى تزای هادر ّ ًْساد ّ
ًحٍْ تزخْرد تا آى ؿحثت کٌذ.
جٌیي آطیة پذیز را تؼٌاطذ ًّحٍْ
تزخْرد تا ایي هْارد را تذرطتی تیاى
جٌیي آطیة پذیز
کٌذ.
ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ
تزخْرد تا ایي ًْساداى

ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ تزخْرد تا
ایي ًْساد را تؼٌاطذ.
ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ تزخْرد تا
ایي هْارد را تذرطتی تیاى کٌذ.

ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ
تزخْرد تا ایي ًْساداى

ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ تزخْرد تا
ایي ًْساد را تؼٌاطذ.
جٌیي ّ ًْساد آطیة پذیز ًّحٍْ
تزخْرد تا ایي هْارد را تذرطتی تیاى
کٌذ

تا سایواًِای اتشارهٌذ ّتِاجوی ّ
طشاریي ّ هزاقثت ُای آًِا آػٌا ػْد
سایواًِای اتشارهٌذ ّتِاجوی
در هْرد سایواًِای اتشارهٌذ ّتِاجوی
ّ طشاریي ّ هزاقثت ُا
ّ طشاریي ّ هزاقثت ُای آًِا تخْتی
اظِار ًظز کٌذ.
در هْرد ًاسایی ّ ػقیوی ّ
ًاسایی ّ ػقیوی
راُکارُای آى آگاُی پیذا کٌذ.
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 110دقیقِ

 110دقیقِ
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در هْرد ًاسایی ّ ػقیوی ّ
راُکارُای آى تا داًؼجْیاى دیگز در
کالص هثاحثَ کٌذ.

