
 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  تئوري بیماري هاي زنان و زایمان:  نام درس   

  19/12/1391: تاریخ برگزاري   1: شماره جلسه 
  دزیانیموزشی درمانی آسالن کنفرانس مرکز: محل برگزاري   هاي غیرطبیعی جنین)نمایش(پرزانتاسیون : موضوع جلسه 

  افسانه تابندهدکتر : مدرس   دقیقه  60) : دقیقه(مدت جلسه 
  Danforth 2008: منابع   کارآموزان پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  آشنایی با پرزانتاسیون هاي غیرطبیعی صورت ، پیشانی ، شانه و مرکب جنین :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اختصاصیاهداف 

  )دقیقه(مطالب 
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

شیوه ارزشیابی  تکالیف دانشجو
  ودرصد آن

 .پرزانتاسیون صورت را تعریف کند 1- 1  تعاریف.1

 .کندپرزانتاسیون پیشانی را تعریف  2-1

 .پرزانتاسیون شانه را تعریف کند 1- 3
  .پرزانتاسیون مرکب را تعریف کند 4-1

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی

15  

  سخنرانی
پرسش و 

  پاسخ

 ویدئوپروژکتور،

  کامپیوتر

جستجو در 
  منابع

سوال 
از 

جلسه 
  قبل

آزمون 
کتبی 
MCQ 

 .ذکر کند عوامل بروز پرزانتاسیون صورت را 2- 1  اتیولوژي. 2
 .عوامل بروز پرزانتاسیون پیشانی را ذکر کند 2-2
 .علل بروز پرزانتاسیون شانه را ذکر کند 2- 3

  .علل بروز پرزانتاسیون مرکب را ذکر کند 4-2

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  دانش(شناختی

  

15  

 .در یک سناریوي بالینی بتواند نوع پرزانتاسیون را تشخیص دهد 3- 1  تشخیص. 3
در یک سناریوي بالینی بتواند نوع پرزانتاسیون غیرطبیعی را تشخیص  2-3

 .دهد

  )درك وفهم(شناختی
  )درك وفهم(شناختی
  )درك وفهم(شناختی

15  



 .در یک سناریوي بالینی بتواند پرزانتاسیون صورت را تشخیص دهد 3- 3
 .در یک سناریوي بالینی بتواند پرزانتاسیون پیشانی را تشخیص دهد 4-3
 .در یک سناریوي بالینی بتواند پرزانتاسیون شانه را تشخیص دهد 3- 5

  .یوي بالینی بتواند پرزانتاسیون مرکب را تشخیص دهددر یک سنار 3- 6

  )درك وفهم(شناختی
  )درك وفهم(شناختی
  )درك وفهم(شناختی

  .صورت توضیح دهد سیر زایمان و نحوه اداره زایمان را در پرزانتاسیون 4- 1  مکانیسم زایمان. 4
پیشانی توضیح  نحوه اداره زایمان را در پرزانتاسیونسیر زایمان و  2-4

  .دهد
 .شانه توضیح دهد سیر زایمان و نحوه اداره زایمان را در پرزانتاسیون 4- 3
  .مرکب توضیح دهد سیر زایمان و نحوه اداره زایمان را در پرزانتاسیون 4-4

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  دانش(شناختی

15  

  

 


