
 فرم طرح درس رٍزاًِ
طرح درس جلسِ شوبرُ : 

---  
زًلي ٍ رشتِ تحصیلی:  --تؼداد ٍاحد:  ًئَپالزی ترٍفَثالستیک ثبرداریػٌَاى درس : 

زایوبى 

 پسضکیکبرٍرزاى

 یًئَپالزاشٌبیی ثب هجحث هَضَع درس:  -- ترم: 

ٍ ًحَُ ثرخَرد ثب ی ثبردار یکترٍفَثالست

 ایي ثیوبراى

بى ببیذ قبدر بِ تَصیف اصَل برخَرد ضبهل عَاهل خطر ،عالین ٍ ًطبًِ ّب،تطخیص ،درهبى ٍ پیگیری داًطجَیاّداف کلی: 

 بذخین ببضٌذ GTN(ببضذٍ قبدر بِ افتراق ببرداری هَالر ٍ  GTNبیوبراى بب ًئَپالزی ترٍفَبالستیک ببرداری)
 رویا فرجیدکتر تدٍیي کٌٌدُ:  زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

فؼبلیت ّبی ثؼد از  فؼبلیت ّبی حیي تدریس جل از تدریس:فؼبلیت ّبی ق

 تدریس

رئَس هطبلت )اّداف 

 جسئی(

 ّدف ّبی رفتبری:

 فراگیر پس از پبیبى درس قبدر خَاّد ثَد

 -رٍش ّب استبد/داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طجقِ حیطِ

 -رسبًِ

 ٍسیلِ

 زهبى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیبثی ٍ 

فؼبلیت ّبی 

 تکویلی

 فرمهَل ّیذاتی.1

 

تعریف ٍ ٍضعیت شًتیکی هَا کبهل ٍ ًبقص ٍ افتراق اًْب داًستي 

 GTN)هَل کبهل،هَل ًبکبهل،GTNٍ طبقِ بٌذی  از ّن

 هتبستبتیک ٍ غیر هتبستبتیک((بذخین

-داًص ضٌبختی

 ادراک

پبٍر  پرسص ٍ پبسخ پبٍر پَیٌت

 پَیٌت

ارزضیببی  15

 تراکوی

 کتبی 

 ضفبّی

بب طرح ًوًَِ 

سَاالت بیي 

 باسالیذّ

تظبّرات ببلیٌی هَل .2

  ّیذاتیفرم

داًستي عالین ببلیٌی ٍ ازهبیطگبّی ٍ سًََگرافی ٍ عالین ّوراُ 

 هَل کبهل ٍ ًبقص

-داًص یضٌبخت

 ادراک

پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال



درهبى ٍ ارزیببی قبل .3

  درهبى

 

ارزیببی قبل جراحی ضبهل اًذازُ گیری 

 CBC،BG,Rh،رادیَگرافی قفسِ سیٌِ،BHCGسطح

،بررسی عولکرد اًعقبدی اًذازُ گیری فطبر خَى ٍ درخَاست 

 را بذاًذ تستْبی تیرٍییذ 

 داًست سبکطي کَرتبشبِ عٌَاى درهبى قطعی

 ٍ پیگیری هٌظن بیوبر پس از تخلیِ

-داًص یضٌبخت

 ادراک

پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال

ًئَپالزی .4

ترٍفَبالستیک بذخین 

 ببداری

 

 GTNٍ اًَاع اى)( BHCGرٍش تطخیص )پیگیری سطح 

 (هقبٍم،هَل هْبجن ٍ کَریَ کبرسیٌَهب

-داًص یضٌبخت

 ادراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال

 GTNدرهبى-5

 

 

ٍ درهبى بر اسبس اهتیبز  FIGOداًستي سیستن درجِ بٌذی 

هعبدل خطر  GTNبرای  FIGOٍ ببالتر  7کسب ضذُ)اهتیبز 

 ببال ٍ ًیبز بِ ضیوی درهبًی است

داًستي رشین ّبی ضیوی درهبًیتک 

 (B،اکتیٌَهبیسیي دارٍیی)هتَترکسبت

 ..(EMACOترکیبی)

-داًص یضٌبخت

 ادراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال

ي تعریف بیوبری،عالین ببلیٌی رٍش تطخیص ٍ درهبى اى داًست تَهَر هحل جفت-6 -داًص یضٌبخت 

 ادراک
 پبٍر پرسش و پاسخ 

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی



 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال

 BHCGداًستي زهبى هٌبسب هراجعِ بیوبر جْت اًذازُ گیری  پیگیری-7

 پس از سبکطي کَرتبش در هَل کبهل ٍ ًبکبهل
 

-داًص یضٌبخت

 ادراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارزض 15

 یتراکو

  کتبی

 ضفبّی

طرح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یذّباسال

 1411 تبریخ تٌظین:   ثکوي ٍ لیٌگهٌبثغ : کتبة 

کالس اهَزش -ػرصِ آهَزش: 

حضَری یب غیر 

 skyحضَری)سبهبًِ ًَید،

room)---- 

 دقیقِ 100دت جلسِ:ه

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

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» رشی ٍ...(حیطِ ػبطفی )ًگ -2

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


