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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 7/7/98 

پلی  باآشنایی 

 و هیدرامنیوس

 هیدر الیگو

 امنیوس

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 روشهای بررسی حجم مایع آمنیوتیک را شرح دهد.-1
 .نماید تعریف را هیدرامنیوس الیگوو  هیدرامنیوس پلی-2
 را ذکر نماید. هیدرامنیوس الیگو ,هیدرامنیوس پلیعوارض -3

 را هیودرامنیوس  پلوی  بو   مربوو   مراقبتهای و درمان و تشخیص ، وعالئم علل-4
 . دهد شرح

 .نماید بیان را هیدرامنیوس الیگو ،تشخیص،واداره عالئم و علل -5

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -6
 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-7

-شناختی

 عاطفی

بحث -سخنرانی

پرسش  -گروهی

 و پاسخ

ویدئو -برد وایت
 کتاب -پروژکتور

120 
پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 آزمون آغازین

2 14/7/98 
 حاملگی آشنایی با

 رحم از خارج

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 .کند تعریف را رحم خارج حاملگی-1

-شناختی

 عاطفی
حل -سخنرانی 

سئل م  
ویدئو -وایت برد
 کتاب -پروژکتور

120 
پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی

                                                 

 ایشی گردش علمی، آزم –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاي یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودي )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 ن( برگزار گردد.دانشجویا
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 انواع حاملگی خارج رحمی را لیست نماید.-2
لگی خوارج رحوم را توحوی     عوامل خطر، اپیدمیولوژی و میزان مرگ و میر حوام -3

 دهد.
 پاتوژنز حاملگی خارج رحم)سقط لول  ای، پارگی لول  و...( را شرح دهد. -4
 چگونگی اداره گزارش های موردی ارائ  شده را تدوین نماید.-5
ویژگیهای بالینی حاملگی خارج رحم)عالیم و نشان  ها، تسوتهای آزمایشوگاهی و   -6

 سونوگرافی( را توحی  دهد.
 .نماید بیان را رحم از خارج بارداری افتراقی یص های تشخ -7
حواملگی خوارج رحوم را     اقدامات درمانی)درمان طبی و جراحی( و پیش آگهوی -8

 بیان نماید.

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -9

 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-10

3 21/7/98 

 

آشنایی با 

 پرزانتاسیون بریچ

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 انواع پرزانتاسیون بریچ را توحی  بدهد.-4
 انواع پرزانتاسیون بریچ را طی معاین  واژینال مقایس  کند. -5
 در سئوال بریچ مطرح شده انتخاب کند.نوع زایمان را  -6

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -7
 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-8

 ج(حیطه روانی حرکتی

 لگون  و نووزاد  ماکوت  از با استفاده را بریچ نمایش زایمان در اداره-8
 .انجام دهد

-شناختی

 عاطفی
 -سخنرانی 

و پاسخپرسش   
ویدئو -وایت برد

کتاب -پروژکتور  
120 

پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی

4 28/7/98 

 آشنایی با

 بیماریهای

 تروفوبالستیک

 حاملگی

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 تروفوبالستیک را نام ببرد. انواع بیماریهای-1
 .تروفوبالستیک را توحی  دهد تفاوت انواع بیماریهای-2
 .دهد افتراق خونریزی علل سایر از را تروفوبالستیک بیماریهای معالئ -3

 را تروفوبالستیک بیماریهای ب  مربو  مراقبتهای و ،درمان ،پیشگیری تشخیص-4

 . دهد شرح

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -5

-شناختی

 عاطفی
نرانیپرسش و سخ

 پاسخ
ویدئو -وایت برد

کتاب -پروژکتور  
120 

پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی
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 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-6

5 5/8/98 

 آشنایی با

عفونتهای بعد از 

 زایمان

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 تعریف و نحوه تشخیص عفونت بعد از زایمان را توحی  دهد.-1
 انواع عفونت های بعد از زایمان را نام ببرد.-2
 نحوه درمان انواع عفونت های بعد از زایمان را شرح دهد.-3

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -7
 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-8

-شناختی

 عاطفی
 سخنرانی

ویدئو -وایت برد

کتاب -پروژکتور   
120 

پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی

6 12/8/98 

 سزارینآشنایی با 

 

 

 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 .دهد توحی  را مربوط  های اقبت ومرا سزارین ب  نیاز موارد-1
 روشهای کاهش میزان زایمان سزارین را توحی  دهد.-2
 عوارض و مرگ و میر مادران در زایمان سزارین را ذکر نماید.-3
 انها را توحی  دهد.انواع برش های شکمی و مزایا و معایب -4
 انواع برش های رحم و اندیکاسیون آنها و مزایا و معایب آنها را شرح دهد.-5
مراقبتهای قبل از عمل و اتاق ریکاوری و مراقبتهوای بعود عمول را بطوور کامول      -6

 توحی  دهد.

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -7
 عالق  توج  کند.ب  نکات مطرح شده حین تدریس با -8

-شناختی
 عاطفی

بحث -سخنرانی

 گروهی
ویدئو -وایت برد

کتاب -پروژکتور   
120 

پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی

7 19/8/98 

 اختالل آشنایی با

 رشد

 رحمی داخل 

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف

 جنین و انواع آن را توحی  دهد. رحمی داخل رشد اختالل -1

داخل رحمی جنین را نام  رشد اختالالتاد کننده عوامل خطر ایج-2

 ببرد.

 عوارض تاخیر رشد داخل رحمی جنین را لیست نماید.-3 

پروتکل درمانی جنین دچار اختالل رشد داخل رحمی را طراحی -4

 کند.
 و اداره نحوه ، بهترین IUGR کیس مطرح شده جنین ب  توج  با-5

 .بیمار را انتخاب کند پیگیری

 طفیعا حیطه )ب

-شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی

 -پرسش و پاسخ

 حل مسئل 

ویدئو -وایت برد

فیلم -پروژکتور

-کتاب -آموزشی

 مقال 

120 
پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی
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 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -7
 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-8

8 26/8/98 

 دانشجو قادر باشد: سقطآشنایی با 

 شناختی حیطه )الف
 .توحی  دهد را زایمانی های خونریز انواع-1

 دهد. افتراق یکدیگر از را بارداری نیم  اول و دوم  هایخونریزی انواع-2
 .دهد افتراق یکدیگر از ومعاینات عالئم ب  توج  با را آن انواع و جنین سقط-3

 .دهد شرح را جنین سقط عالئم و علل-4

 را جنوین  سوقط  بو   مربوو   مراقبتهوای  و ،درمان ی،پیشگیر تشخیص راههای-5

 . دهد توحی 

 عاطفی حیطه )ب
 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت -6
 ب  نکات مطرح شده حین تدریس با عالق  توج  کند.-7

-شناختی

 عاطفی
 -سخنرانی 

 پرسش و پاسخ
ویدئو -وایت برد

کتاب -پروژکتور  
120 

پاسخ دهی ب  

 سئواالت
 تکوینی

9 3/9/98 
جمووع بنوودی کلووی  

امتحووان مطالووب و 
 پایان ترم

 دانشجو قادر باشد:

 شناختی حیطه )الف
 مسائل مختلف ارائ  شده در طول ترم را حل نماید.

 هدف از ارائ  این واحد درسی را ب  خوبی درک کرده باشد.

 عاطفی حیطه )ب
 انگیزه و اشتیاق برای شرکت در امتحان پایانی داشته باشد.

-شناختی
 یعاطف

 120 - حل مسئل 
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 ره% کل نم20  کوئیز و تکالیف درسی
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