به نام ایزد یکتا
فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
دفتر مطالعه توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام:بارداری زایمان  1بارداری طبیعی

نیمسال دوم

49-49

شماره درس 27
دروس پیش نیاز:دروس علوم پایه

دانشکده:مامایی

تعداد و نوع واحد (نظری/عملی) 2:واحد نظری

گروه آموزشی:مامائی

روز و ساعت برگزاریسه شنبه8-01

محل برگزاری:کالس درس 122

نام مدرس:احالم پامناری

رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی مامائی

نام مسوول درس:ژولیانا فالحتی

تلفن و روزهای تماس:دوشنبه 01-01

نام درس :

بارداری زایمان1

مدت کالس:

مدرس  :احالم پامناری

دقیقه جلسه 1:

49

موضوع کالس  :آشنایی با شاخصهای مهم بهداشتی تاریخ 49/11/11

هدف کلی دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

روش

وسایل مورد نیاز

تدریس
فراگیر در حین تدریس:
با مدرس ودانشجویان ارتباط و تعامل مطلوب داشته و در روند
یادگیری بطور فعال شرکت کند.
علم مامایی را طبق رفرنس تعریف نماید.
هدف علم مامایی رابراساس توجه به مادر و نوزادان بیان نماید.
واژه تولد را تعریف کرده و  Birth Rateرا توضیح دهد.
با تعریف دوره پره ناتال  PMRرا تعریف نماید.
شاخص  fertility Rateرا بیان نماید.
مرگ نوزادی را تعریف کرده NMR ،را توضیح دهد.
شاخص  still Birth rateرا تعریف کند.
واژه های  term infant , post term , pretermرا تعریف کند.
 Abortionرا طبق رفرنس شرح دهد.
شاخصهای  MMRرا توضیح داده و برای هر یک مثال بزند.

سخنرانی
تعاملی

ارزیابی و فعالیت

منابع آموزشی

تکمیلی
ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد -ماژیک

One min exam

ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :دکتراحالم پامناری

مدت کالس:

جلسه 2:

 49دقیقه

موضوع کالس  :یادگیری آناتومی و فیزیولوزی دستگاه تناسلی زنان49/11/29 ..

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای حاملگی را
توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

فراگیر در پایان جلسه:
بخشهای مختلف دستگاه تناسلی خارجی و داخلی را نام ببرد.
مشخصات بافتی و آناتومیک  monspubisرا بیان کند.
مشخصات بافتی و غددی لبهای بزرگ را شرح دهد.
مشخصات سلولی و آناتومیک لبهای کوچک را شرح دهد.
معاون جنین شناسی لبهای بزرگ ،کوچک و کلیتوریس را نام ببرد.
سه بخش  clitorisرا از نظر آناتومیک ،سلولی و پایانه های عصبی بیان نماید.
سه قسمت از دستگاه تناسلی خارجی را از نظر پایانه های عصبی (از زیاد به
کم) را نام ببرد

روش

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

تدریس

نیاز

تکمیلی

سخنرانی
تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :احالم پامناری

مدت کالس:

جلسه 1:

 49دقیقه

موضوع کالس  :یادگیری آناتومی و فیزیولوزی دستگاه تناسلی زنان49/11/27 ..

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای حاملگی
را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

فراگیر در پایان جلسه:
بخشهای مختلف دستگاه تناسلی داخلی رااز پایین به باال نام ببرد.
مرزهای آناتومیک و ستیبول را نام ببرد و مشخصات غدد بار تولن
واسکن را بیان کند.
نوع بافت  hymenو انواع آن را شرح دهد.
وضعیت آناتومیک سلولی غددی و  PHواژن را طبق زونی شرح دهد.
نحوه قرارگیری  forinxرا توضیح دهد.
خونرسانی و لنف  1بخش واژن را شرح دهد.
پرینه و بخشهای مختلف دیافراگم لگن و یورژینتال را بیان کند.
مشخصات قسمتهای مختلف رحم را توضیح دهد.
وضعیت آناتومیک و بافتی  cxرا توضیح دهد.
وضعیت سلولی و خونرسانی آندومتر را شرح دهد.
وضعیت عضالنی رحم را طبق رفرنس بیان نماید.
خونرسانی ،لنف و اعصاب رحمی را طبق سرفصل شرح دهد.

روش تدریس
سخنرانی تعاملی

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای کشوری
ارائه خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس احالم پامناری

مدت کالس:

دقیقه جلسه 9:

49

موضوع کالس  :یادگیری آناتومی و فیزیولوزی دستگاه تناسلی زنان49/12/9 ..

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

ابعاد و وضعیت آناتومیک قسمتهای مختلف تخمدان را توضیح دهد.
 1لیگامان اطراف تخمدان را تشریح کند.
مشخصات  1لیگمان اصلی رحم را بیان نماید.
واژه های  anteversion , anteflexionرا تعریف کند.
بخشهای مختلف استخوانی لگن را شرح دهد.
 1مفصل اصلی لگن را توضیح دهد.
کونژو گه مامایی دیاگونال و حقیقی را تعریف کند.
صفحات لگنی را شرح دهد و اقطار  apو  tرا بگوید.
نحوه طبقه بندی لگن طبق رفرنس
 Caldwell – mologرا تعریف نماید.
9نوع لگن خالص در زنان را مقایسه کند.
شیوع انواع لگن درنژادهای سفید و سیاه پوست را مقایسه کند.

روش

وسایل مورد

تدریس

نیاز

سخنرانی
تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

One min exam

ویلیامز
4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری
ارائه خدمات
مامایی و
زایمان
بیمارستانهای
دوستدار
مادر و
کودک
چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

مدت کالس:

بارداری زایمان1

مدرس احالم پامناری

جلسه 9:

 49دقیقه

موضوع کالس  :فیزیولوژی قاعدگی 49/12/11

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد

ارزیابی و

منابع

نیاز

فعالیت

آموزشی

تکمیلی
فراگیر در پایان جلسه:
 1مورد از وظایف و مشخصه های آندومتر فعال را نام ببرد.
نحوه فعالیت محور  HPGاز زمان بلوغ را شرح دهد.
فیدبک های محور  PHGرا توضیح دهد.
مشخصات فازهای تکثیری و ترشحی رحمی را شرح دهد.
بخشهای مختلف آندومتر در مرحله زودرس ترشحی و دیررس را مقایسه کند.
تغیرات عروق خونی آندومتر قبل از قاعدگی و طی آن را توضیح دهد.
فازهای فدلیکوالر و ترشحی را بر اساس سطوح هورمونی و توالی فازهای رحمی
بیان کند.
اثرات  P , Eرا روی  cxبا ذکر  ferntestعنوان نماید.
اثرات P ,Eرا روی لوله های فالوپ و واژن ذکر نماید.
مکانیسم ایجاد قطع خونریزی قاعدگی و جنبه های بالینی آن را شرح دهد.
1محرک اصلی در ایجاد دسیدوا را نام ببرد
9تغییر سلولی طی واکنش دسیدوایی را شرح دهد.
بر اساس مکان النه گزینی 9 ،قسمت دسیدوا را بیان نماید.

سخنرانی
تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min
exam

ویلیامز
4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری
ارائه خدمات
مامایی و
زایمان
بیمارستانهای
دوستدار
مادر و
کودک
چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :احالم پامناری

مدت کالس:

49

جلسه 6:و7

دقیقه

موضوع کالس  :فیزیولوزی جفت و هورمونهای آن 49/12/29-11

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

فراگیر در پایان جلسه:
سه نوع پرز جفتی و زمان تشکیل آنها را شرح دهد.
قسمتهای تشکیل دهنده جفت در ماه چهارم را نام ببرد.
مشخصات فیزیکی جفت نرمال در زمان ترم را بیان نماید.
19عامل موثر در انتقال جفتی با ذکر مثال توضیح ارائه نماید.
ساختار مولکولی ،زمان ترشح و سطو ح  HCGرا بیان نماید.
حداقل  9عملکرد  HCGرا طبق رفرنس نام ببرد.
ساختار مولکولی ،زمان ترشح اولیه و عملکرد  HPLرا طبق رفرنس
توضیح دهد.
مکانیسم بیوسنتز  Pجفتی را با تولید  Pتخمدانی مقایسه کند.
پیش سازهای  P , Eجفتی را نام ببرد.
7نوع هورمون جفتی را نام برده و عملکرد آنها را معرفی نماید.
حداقل 11اختالل از اختالالت ساختاری جفت و عوارض پره ناتال آنها را
توضیح دهد.

روش

وسایل مورد

ارزیابی و

تدریس

نیاز

فعالیت تکمیلی

سخنرانی
تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min
exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای کشوری
ارائه خدمات
مامایی و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان

مدرس  :احالم پامناری

مدت کالس:

1

جلسه  4:و1

 49دقیقه

موضوع کالس  :تغییرات فیزیولوژی در بارداری 49/1/29-17

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

تغییرات رحمی سلولی ،بافتی و عملکردی در حاملگی
را تعریف نماید.
تغییرات بافتی  ،cxلوله های فالوپ و لوا و تخمدان در
حاملگی را شرح دهد.
مکانیسم ایجاد و مشخصات استریا خط سیاه ،کلوآسما،
آنژیوما و پالماراریتما را بیان نماید.
حداقل  9تغییر بافت پستانی در حاملگی را طبق
رفرنس شرح دهد.
افزایش وزن نرمال در هر  1ماهه را بیان کند.
تغییرات متابولیسم آب،pr ،کربوهیدرات و چربیها را
شرح دهد.
تعادل اسید و باز در حاملگی را تفسیرنماید.
تغییرات نرمال پالسما ،سلولهای خونی وفاکتورهای
انعقادی را توضیح دهد.
میزان نیاز به آهن و دلیل آن را بیان نماید.
تغییرات سیستم قلبی – عروقی را طبق رفرنس شرح
دهد.
تغییرات کلیوی  RPF , GFRرا در ابتدا و انتهای
حاملگی مقایسه کند.
با ذکر دلیل تغییرات دستگاه گوارشی را بیان نماید

روش تدریس
سخنرانی تعاملی

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

مدت کالس:

جلسه 19

 49دقیقه

موضوع کالس  :مشاوره پیش از بارداری49/1/11

هدف کلی دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

روش تدریس

دیابت بر روی پیامد حاملگی و نحوه پیشگیری از ان را بیان میکند

سخنرانی
تعاملی

تاثیر صرع و داروهای مصرفی بر روی پیامد حاملگی و نحوه
پیشگیری از ان را بیان می کند
تاثیر واکسیناسیون بر روی پیامد حاملگی و نحوه پیشگیری از ان
را بیان میکند
برسی احتمال بروز و چگونگی تاثیر تاالسمی بر روی پیامد
حاملگی و نحوه پیشگیری از ان را بیان میکند
برسی احتمال بروز و چگونگی تاثیر نقص لوله عصبی در حاملگی و
نحوه پیشگیری از ان را بیان میکند
تاثیر سن مادر را بر روی پیامد حاملگی و جنینی بررسی می کند
تاثیر سیگار و مواد مخدر بر روی پیامد حاملگی و جنینی بررسی
می کند
تاثیر آلودگی محیط را بر روی پیامد حاملگی و جنینی بررسی می
کند
تاثیر ورزش و ؤزیم غذایی را بر روی پیامد حاملگی و جنینی
بررسی می کند

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای کشوری
ارائه خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

مدت کالس:

جلسه 11:

 49دقیقه

موضوع کالس  :عالئم فرضی و قطعی و تشخیص بارداری49/2/7

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

7مورد از عالئم و شواهد فرضی حاملگی را نام ببرد.
مشخصات هر یک از عالئم فرضی و موارد افتراقی آنها را توضیح دهد.
 6مورد از عالئم احتمالی حاملگی را نام ببرد.
مشخصات هر یک از عالئم احتمالی و موارد افتراقی را شرح دهد.
1مورد از عالئم قطعی حاملگی را ذکر کند.
مشخصات عالئم قطعی حاملگی را شرح دهد
1عالمت رادیولوژیک مرگ جنینی را شرح دهد.
مشخصات  psudocyesisرا توضیح

روش تدریس
سخنرانی
تعاملی

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

مدت کالس:

 49دقیقه

جلسه 12

موضوع کالس  :مراقبتهای بارداری49/2/19

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای حاملگی
را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

ساختار هورمونی  HCGرا توضیح دهد .و مقادیر زمانیMin Maxآن را
شرح دهد.
ساختار مشابه  xHCGرا نام ببرد.
مبنایی تست  gravindexو نحوه تفسیر LAI , DLAرا توضیح دهد.
اصول تست ELISAدر تشخیص حاملگی را شرح دهد.
تکنیک RIAو نحوه تفسیر آن را توضیح دهد.
نحوه عملکرد کیت های خانگی و صحت نتایج آن را بیان نماید.
دوره پره ناتال و هدف از مراقبت های این دوره را تشریح کند.
واژه های  GPALرا تعریف کرده با انجام  19مثال بر آن تسلط پیدا کند.
اصولی کلی شرح حالگیری در دوره پره ناتال را توضیح دهد.
مواردموردسئوال درشرح حال پره ناتال راحداکثربا %19خطانام ببرد.
حداقل 19موردازآزمایشات روتین مراقبتهای پره ناتال را نام ببرد.

روش تدریس
سخنرانی
تعاملی

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد-
ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

مدت کالس:

 49دقیقه

جلسه 19:و11

موضوع کالس  :مراقبتهای بارداری49/2/21- 21

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای
حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد.
اهداف رفتاری

دانشجو در پایان جلسه:
موارد مورد بررسی و نحوه انجام معاینه لگنی و
شکمی را شرح دهد.
معانیه شکمی و لگنی را با حداکثر  %19خطا روی
مدل انجام دهد.
19مورد شایع از خطرات و اورژانسهای بارداری را
نام ببرد.
سه گروه عمده از زنان پر خطر را نام ببرد.
موارد آموزشی تغذیه ،اضافه وزن ،مصرف مکمل
ها ،وزنی ،اشتغال ،فعالیت ،سفر وتماس جنسی و
استحمام را توضیح دهد.
مکانیسم احتمالی ایجاد Morning sickness
کمردرد ،واریس  ،هموروئید ،سوزش سردل،
خستگی را در حاملگی بنویسد.
سه نوع از شایعترین عوامل ایجاد کننده لکوره
در بارداری ار با ذکر شیوع نام ببرد.
درمان شکایات شایع را طبق رفرنس توضیح
دهد.

روش تدریس
سخنرانی تعاملی

وسایل مورد

ارزیابی و فعالیت

نیاز

تکمیلی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد -ماژیک

One min exam

منابع آموزشی
ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای کشوری ارائه خدمات
مامایی و زایمان بیمارستانهای
دوستدار مادر و کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

مدت کالس:

 49دقیقه

جلسه 19

موضوع کالس  :معاینه لئوپولد 49/1/9

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول
مراقبتهای حاملگی را توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا
باشد...
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

سخنرانی تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد -ماژیک

ارزیابی و فعالیت

منابع آموزشی

تکمیلی
فراگیر در پایان جلسه
حداقل  9مورد بالینی بیان کند که وجه افتراق
حاملگی اول از چندم باشد.
واژه های Position , presentation , attitude ,
 Lieرا طبق رفرنس تعریف کرده ،حالتهای مختلف
آنها را توضیح دهد.
راههای تشخیص موارد فوق را نام ببرد
با حداکثر  %19خطا روی مدل مانورهای لئوپولد را
انجام دهد.
واژه های  descendبطور عام station،و
 engagementرا طبق رفرنس تعریف کرده و بررسی
بالینی آن را شرح دهد.

One min exam

ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

نام درس :

مدت کالس:

بارداری زایمان1

مدرس  :خانم پامناری

جلسه 16:

 49دقیقه

موضوع کالس  :آمنیون بند ناف و جفت49/1/12

هدف کلی  :دانشجو قادر باشد در پایان ترم آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی را دانسته فیزیولوژی حاملگی ،تشخیص و اصول مراقبتهای حاملگی را
توضیح دهد ،موارد غیر طبیعی را از موارد طبیعی حاملگی افتراق دهد وبا اقدامات مربوطه به هر مورد آشنا باشد...
اهداف رفتاری

روش

وسایل مورد نیاز

تدریس
الیه های تشکیل دهنده پرده آمنیون را از داخل به خارج نام ببرد.
نحوه تشکیل مایع آمینون حجم در هر  1ماهه و محتویات آن را توضیح
دهد.
حداقل  6عملکردفیزیولوژیک برای مایع آمینون نام ببرد.
حداقل  1اختالل از اختالالت غشا آمنیونی را توضیح دهد.
پلی هیدرآمنیوس و الیگوهیدرآمنیوس را توضیح دهد ،اتیولوژی ،عالئم
عوارض و درمانهای آنها را شرح دهد.
مشخصات آناتومیک بند ناف و عروق آنها را طبق رفرنس توضیح دهد.
شایع ترین ناهنجاری عروقی بند ناف و شیوع آن را بیان کند.
حداقل  2مورد از اختالالت بند ناف را با ذکر عوارض طبق رفرنس توضیح
دهد.
حداقل  9مورد از اختالالت ساختاری جفت و عوارض آنها را شرح دهد.

سخنرانی
تعاملی

ویدئوپروژکتور
کامپیتر
وایت برد -ماژیک

ارزیابی و فعالیت

منابع

تکمیلی

آموزشی

One min exam

ویلیامز 4102
مایلز 4102
راهنمای
کشوری ارائه
خدمات مامایی
و زایمان
بیمارستانهای
دوستدار مادر و
کودک چاپ01
اخرین چاپ

