
   

 توسؼه آهوزش و هرکس  هطالؼات یکویته تخصصی برناهه ریسی درس

 سبسوار پسضکیػلوم 

) Course Plan )فرم طرح دوره  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 در طَل درس، ًحَُ تطخیص، ادارُ ٍ هراقثت از هادر ٍ جٌیي در تارداری ّا ٍ  (:ضرح درس)هقذهه

 .زایواًْای غیرطثیعی تذریس هی گردد
 

 هراقثتْا، رٍش ّای هراحل زایواًی، فرآیٌذ فیسیَلَشیك زایواى، کسة داًص کافی در هَرد  :هذف کلی

 دارٍیی ٍ غیر دارٍیی کاّص درد زایواى
 

 (تِ تعذاد سرفصلْا ٍ جلسات ّذف ًَضتِ ضَد)اهذاف اختصاصی درس : 

 : تتَاًٌذ دٍرُ یاىرٍد پس از پا یاز داًطجَیاى اًتظار ه          

 .بيبى ًوبيذرا هراحل هختلف ٍضع حول  .1

 .دّذ تَضيحرا هراحل هختلف ٍضع حول فيسيَلَشی  .2

 .تعريف، تطخيص، ادارُ ٍ اًجبم هراقبتْبی الزم هرحلِ اٍل زايوبى را ضرح دّذ .3

 .حيي زايوبى را تَضيح دّذ ارزيببي جٌيي .4

 .تعريف، تطخيص، ادارُ ٍ اًجبم هراقبتْبی الزم هرحلِ دٍم زايوبى را ضرح دّذ .5

 .ارزيببي ٍ هراقبتْبی فَری ٍ هراقبت ّبی هعوَل از ًَزاد را بيبى ًوبيذ .6

 .تعريف، تطخيص، ادارُ ٍ اًجبم هراقبتْبی الزم هرحلِ سَم زايوبى را ضرح دّذ .7

 .ُ ٍ اًجبم هراقبتْبی الزم هرحلِ چْبرم زايوبى را ضرح دّذتعريف، تطخيص، ادار .8

 .هراقبتْبی طَالًي هذت ٍ آهَزش ّبی بعذ از زايوبى را ضرح دّذ .9

 .هراكس تَلذ ٍ چگًَگي عولكرد هبهب در ايي هراكس را ضرح دّذ .11

 .زايوبى در هٌسل را تعريف ٍ اهكبًبت ٍ هالحظبت الزم را بيبى ًوبيذ .11

 .ضرح دّذآهبدگي ّبی دٍراى ببرداری را  .12

 .بيبى ًوبيذ را آىتئَری درد ٍ هكبًيسن  .13

 .رٍش ّبی غير دارٍيي كبّص درد هطتول بر رٍش ّبی كبّص حسبسيت را تَضيح دّذ .14

 .رٍش ّبی غير دارٍيي كبّص درد هطتول بر تكٌيك ّبی فعبل كٌٌذُ گيرًذُ ّبی سطحي را تَضيح دّذ .15

 .رٍش ّبی دارٍيي كبّص درد را تَضيح دّذ .16

 واحذ نظری                       2 :تؼذاد و نوع واحذ              2 بارداری و زایواى: نام درس

        کارضناسی هاهایی: رضته و هقطغ تحصیلی                            1ارداری و زایواى  ب: دروس پیص نیاز

   هاهایی                      :گروه آهوزضی                                                             پرستاری و هاهایی:دانطکذه

                   4ترم :  لیترم تحصی     سرکار خانن حسینی :نام هذرس

                                                                                                                       95-96:سال تحصیلی

                  پردیس دانطگاه: هحل تطکیل کالس         دقیقه ای 99جلسه  16 :تؼذاد جلسات

       16-11چهارضنبه :و ساػت برگساری کالسروز 
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 (:روضهای تذریس)وزضیاستراتژی آه 

  کٌفراًس □          سخٌراًی            کارگاُ □    تحث در گرٍّْای کَچك    □           یگرٍّ تحث

 □               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آهَزضی
 غیرُ

 

 ٍایت تَرد، اسالیذ: وسایل کوک آهوزضی 

                

 وظایف و تکالیف دانطجو:  

 
 حضَر هٌظن ٍ فعال در کالس  .1

 اًجام پیص هطالعِ تر اساس هَضَعات ٍ هٌاتع تعییي ضذُ از قثل .2

 هطارکت فعال در اهر پرسص ٍ پاسخ ٍ تحث ّای کالسی .3

 

 نحوه ارزضیابی دانطجو: 
  □تکَیٌی                   هرحلِ ای   :هراحل ارزضیابی

 درصذ از ًورُ ًْایی 5/2: حضَر ٍ غیاب
 درصذ از ًورُ ًْایی 5/2: ، پرسص ٍ پاسخاًجام تکالیف کالسی ٍ فعالیت

 درصذ از ًورُ ًْایی 55: .اهتحاى پایاى ترم
   جَر کردًی □           صحیح ٍ غلط  □        چٌذ گسیٌِ ای            تطریحی    □     ضفاّی     □   :نوع اهتحاى پایاى ترم

 


