
 فرم طرح درس رٍزاًِ

--طرح درس جلسِ شوارُ : 

-  

زًلي ٍ رشتِ تحصیلی:  --تؼداد ٍاحد:  تیواریْای ػفًَیػٌَاى درس :

زایواى 

 پسضکیکارٍرزاى

تیواریْای اشٌایی تا هثحث هَضَع درس:  -- ترم: 

 ٍ ًحَُ ترخَرد تا ایي تیواراىػفًَی 

ػفًَی بر هادر ٍ خٌیي را بداًدٍ  اختالالت قبلید ػفًَی ٍ اختالالت هتؼد سیر طبیؼی  داًطدَ بایداّداف کلی: 

    رٍش اساسی ارزیابی ٍ درهاى اختالالت ػفًَی در باردار را طرح کٌد
  سیده هاجر شارمیدکتر تدٍیي کٌٌدُ:  زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

فؼالیت ّای تؼد از  فؼالیت ّای حیي تدریس فؼالیت ّای قثل از تدریس:

 تدریس

 ّدف ّای رفتاری: َس هطالة )اّداف جسئی(رئ

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد تَد

 -رٍش ّا استاد/داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 -رساًِ

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ 

فؼالیت ّای 

 تکویلی

 Bاسترپتَکَک گرٍُ .1

 

اثرات مادری و جىیىی ایه عفىوت و درمان 

ىزادان را بداود  اودیکاسیىن دریافت پیشگیراوه در و

اوتی بیىتیک پروفیالکتیک در خاومهای باردار را 

 پس از زایمان را بداود GBSبداود عالیم اودومتریت 

-داًص ضٌاختی

 ادراک

پاٍر  پرسص ٍ پاسخ پاٍر پَیٌت

 پَیٌت

ارزضیابی  15

 تراکوی

 کتبی 

 ضفاّی

با طرح ًوًَِ 

سَاالت بیي 

 اسالیدّا

 

  ّرپس.2

ین باییٌی در طی باردار  ٍ رٍش تایید تطیی  ػال

 HSVدر هادر باردار را بداًددرهاى (PCR)کطت یا 

ػَد ضًَدُ طی باردار  را بداًد)اسیکلٍٍَیر از ّفتِ 

ٍ در ٍ ایٌکِ غربایگر  سرٍیَشیک تَصیِ ًوی ضَد(36

 خِ ضایؼاتی سساریي اًدیکاسیَى پیدا هی کٌد  

رٍاى -یضٌاخت

 حرکتی

-داًص

 ادراک

پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 یابیارزض 15پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ-داًص یضٌاخترٍش سرٍیَشیک بررسی ایوٌی خاًن باردار را  



 سرخدِ.3

 

  بداًد)غربایگر  طی باردار (

 در صَرت ابتال تظاّرات باییٌی درخاًن باردار را بداًد

د  طی باردار  در هادر ٍ ػَارض ابتال بِ سرخدِ هادرزا

 خٌیي را بداًد

 در صَرت ابتال هادر باردار طرز برخَردبا اى را بداًد 

 یتراکو یٌتپَ ادراک

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 ّا ّپاتیت.4

 

کدام را بداًد  اًَاع ّپاتیت در باردار  ٍ تظاّرات ّر

(A,B,C,D,E) 

 رٍش ّا  اًتقال هادر ٍ خٌیي را در ّر کدام بداًد

 رٍش بررسی ایوي بَدى هادر قبل ابتال را بداًد

رٍش  برخَرد با ّر کدام در صَرت ابتال طی باردار  را 

 بداًد

 ریسک فاکتَر ابتال در ّر کدام را بداًد

 داًدًحَُ تدَیس ایوٌَگلبَییي بِ هادر ٍ خٌیي را ب

 

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

سٌدرم ًق  ایوٌی -5

 اکتسابی)

 

 رٍش غربایگر  ٍ بررسی ایوي بَدى هادر باردار را بداًد 

 تطاّرات باییٌی در هادر ٍ خٌیي طی باردار  را بداًد 

رهاى دارٍیی طی باردار  ٍ رٍش زایواى در صَرت د

 ابتال هادر باردار را بداًد

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 تظاّرات باییٌی بیوار طی     ٍیرٍس پاپیلَها  اًساًی-6

د ٍ درهاى باردار  را بداً  

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ 

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو



هٌاسب طی باردار )هٌغ هصرف پَدٍفیلیي ٍ 

5FUایٌترفرٍى(را بداًدطرز برخَرد با ًتایح                    

 غیر طبیؼی 

 پاپ اسویر ٍ اج پی ٍ  را بداًد

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 داًستي تظاّرات باییٌی در هادر باردار سیفلیس-7

داًستي رٍش غربایگر  ٍ بررسی ایوي بَدى در هادر 

 باردار

داًستي تظاّرات باییٌی سیفلیس هادر زاد  ٍ درهاى 

 ٍ ًحَُ پیگیر  باییٌی تظاّرات هیتلف بیوار 

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یوتراک

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

8- 

 زاک)گٌَرُ( َس

ًحَُ غربایگر  ٍ اًدیکاسیًَْا  اًدام قبل زایواى را 

 بداًد

 رٍضْا  درهاى بیوار  را بداًدتظاّرات باییٌی ٍ 

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

ح ًوًَِ طر با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

را  یواىاًدام قبل زا یکاسیًَْا ٍ اًد  ًحَُ غربایگر کالهدیا-9

 بداًد

 را بداًد یوار درهاى ب  ٍ رٍضْا یٌیبای تظاّرات

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با



 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 راُ اًتقال بیوار  از هادر بِ خٌیي را بداًد  سیتَهگال ٍیرٍس-11

 تظاّرات باییٌی در ًَزاد ٍ ًحَُ برخَرد با اى را بداًد

 ًحَُ برخَرد با خٌیي با ضک بِ درگیر  را بداًد

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

ِ طرح ًوًَ با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

داًستي رٍش پیطگیر  ٍ ػالهت ػفًَت هادرزاد  ٍ  تَکسَپالسوَز-11

 رٍش تطیی  ٍ درهاى

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 د  را بداًدػالین سٌدرم ٍاریسال  هادرزا ٍاریسال-12

 در هادر را بداًددرهاى دارٍیی در صَرت برٍز بثَرات 

ًحَُ تدَیس ٍ اًدیکاسیَى دادى ایوٌَگلبَییي بِ ًَزاد را 

 بداًد

-داًص یضٌاخت

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

-داًص یضٌاخت ین ٍ ػَارض ػفًَت طی باردار  را بداًدػال پارٍٍٍیرٍس-13

 ادراک
 یابیارزض 15پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ



ًحَُ غربایگر  ٍ بررسی سرٍیَشیک را در هادر باردار 

 بداًد

ًحَُ برخَرد در هادر هبتال با ازهایص سرٍیَش  هثبت را 

 بداًد

 یتراکو یٌتپَ

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

-داًص یضٌاخت ػالین باییٌی ًٍحَُ برخَرد با اى ٍ هکاًْا  ضیَع را بداًد ٍیرٍس زیکا-14

 ادراک
پاٍر  پرسش و پاسخ یٌتپاٍر پَ

 یٌتپَ

 یابیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفاّی

طرح ًوًَِ  با

 یيسَاالت ب

 یدّااسال

 1411 تاریخ تٌظین:   تکوي ٍ لیٌگهٌاتغ : کتاب 

کالس اهَزش -ػرصِ آهَزش: 

حضَری یا غیر 

 skyحضَری)ساهاًِ ًَید،

room)---- 

 دقیقِ 100دت جلسِ:ه

  «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطِ شٌاختی -1

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطِ ػاطفی )ًگرشی ٍ...( -2

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن»  حیطِ رٍاى حرکتی -2


