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 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

 .فشارخون حاملگی را تعریف کند 1- 1  تعریف و طبقه بندي. 1
 .فشارخون مزمن را تعریف کند 2-1
 .پروتئینوري را تعریف کند 1- 3
 .فشارخون در طی حاملگی را تقسیم بندي کندانواع  4-1
 .فشارخون ناشی از حاملگی را تعریف کند 1- 5
 .پره اکالمپسی را تعریف کند 1- 6
 .اکالمپسی را تعریف کند 7-1
در یک بیمار با هایپرتنشن و پروتئینوري تشخیص پره اکالمپسی  8-1

 .بگذارد
 .فشارخون تشدید شده در طی حاملگی را توضیح دهد 9-1

10-1 HELLP را تعریف کند. 
  .فرم خفیف را از شدید افتراق دهد 1- 11
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 . را بیان نماید اکالمپسی - پره اکالمپسی پاتوفیزیولوژي 2- 1پاتوفیزیولوژي                   . 2
 .کند بیانعروقی را در پره اکالمپسی -تغییرات قلبی 2-2
 .کند بیانرا در پره اکالمپسی تغییرات اندوکرین و متابولیک  2- 3
 .کند بیانکلیوي را در پره اکالمپسی  آب و الکترولیت و تغییرات 4-2
 .کند بیانرا در پره اکالمپسی  هماتولوژیکتغییرات  2- 5
 .کندبیان  تغییرات کبدي را در پره اکالمپسی 2- 6
 .کندبیان  را در پره اکالمپسی CNSتغییرات  7-2

  .کند بیانتغییرات جفت را در پره اکالمپسی  8-2
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عوامل مؤثر بر پیش آگهی مادر و جنین را در پره اکالمپسی بیان  3- 1  پیش آگهی. 3
 . کند

 .شن براي مادر را بیان کندتنیپراعوارض ناشی از ه 2-3
  .یپرتنشن براي جنین را بیان کنداعوارض ناشی از ه 3- 3
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 .پره اکالمپسی را لیست کند درمانی برنامه 4- 1  درمان. 3
 .دهدح اداره بیماران پره اکالمپسی را توضی 2-4
 .لیست کند برنامه درمانی اکالمپسی را 4- 3
  .را لیست کند HELLPبرنامه درمانی 4-3
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