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  برخورد با آن شیوه  زجر جنین و آشنایی با: هدف کلی 

  رئوس مطالب
  )طبقه(-حیطه  و روانی  حرکتی اختصاصی در سه حیطه شناختی، عاطفیاهداف   )عناوین فرعی(

زمان بندي 
مطالب 

  )دقیقه(
 و وسائل رسانه  روش تدریس

  آموزشی

شیوه 
و  ارزشیابی

  درصد آن

  5  )دانش(تی خشنا  .زجر جنین را تعریف کند  تعریف  .1

  سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  

 ویدئوپروژکتور،

  کامپیوتر
  آزمون کتبی

MCQ 
 

  5  )دانش(تی خشنا  .بیان کندرا   عوامل ایجاد کننده زجر جنین  اتیولوژي .2

  .دفع مکونیوم را تشخیص دهد  مکونیوم  .3
  .علل ایجاد مکونیوم را لیست نماید

  )آنالیز(شناختی 
  )درك(شناختی

5  

 بررسی سالمت جنین .4
  

  .نام ببرد تست هاي بررسی سالمت جنین را  
  .اندیکاسیون هاي انجام تست هاي سالمت جنین را نام ببرد

 .را ذکر کند تست هاي بررسی سالمت جنین انجام مناسب برايسن حاملگی 
  .از هم افتراق دهد  انقباض رحمی و غیر طبیعی را

شرح دهد  ضربان زمینه اي قلب، نوسانات فیزیولوژیک و تغییرپذیري نرمال ضربان قلب را
  شرح دهدرا   الگوهاي غیرطبیعی ضربان زمینه اي قلب و ضربانات پریودیک قلب جنین

 non-reactive(فعال را از غیر) reactive NST (تست بدون استرس فعال 

  5  



NST ( افتراق دهد.  
  .را شرح دهد OCT)(اندیکاسیون انجام تست استرس انقباضی

  
  .را شرح دهد OCT)(شیوه انجام تست استرس انقباضی

  .را شرح دهد OCT)(کنترااندیکاسیون هاي انجام تست استرس انقباضی
  .را تفسیر نماید OCT)(انقباضی نتیجه تست استرس

  .پروفایل بیوفیزیک را امتیازدهی نماید
بر اساس نتیجه تست پروفایل بیوفیزیک، اقدام درمانی حمایتی مناسب را براي بیمار 

  .پیشنهاد دهد
 .تعداد ضربان قلب نرمال و افزایش یافته در جنین را بیان کند

  .را تعریف کند (deceleration)اشکال کاهش ضربان قلب جنین در حین انقباض
-deceleration Early-Late(علت کاهش ضربان قلب جنین را در هر یک از انواع

variable ( ذکر کند.  
  .مواردي را که درآن  زجر جنین  وجود دارد را تشخیص دهد  مداخالت درمانی .5

  .ذکر کند زجر جنین را  حمایتی ضروري در برخورد با -اقدامات درمانی
  شناختی

  5  )تجزیه و تحلیل (

  

 


