
 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  تئوري بیماري هاي زنان و زایمان: نام درس 
  17/1/1392: تاریخ برگزاري   5: شماره جلسه 

  موزشی درمانی دزیانیآسالن کنفرانس مرکز : محل برگزاري   )دیستوشی زایمانی(زایمان سخت : موضوع جلسه 
  دکتر الهام کاشانی: مدرس   دقیقه  120) : دقیقه(جلسه مدت 

   2010ویلیامز : منابع   کارآموزان پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  و علل آن)دیستوشی زایمانی( زایمان سختآشنایی با  :هدف کلی درس                                          

 رئوس مطالب

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

مطالب 
  )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
  درصد آن

  . زایمان واقعی را تعریف  کند   1- 1  سیر طبیعی زایمان.1
  .زایمان کاذب را تعریف  کند  2-1
  .نهفته را تفسیر کند فاز   1- 3
  .فاز فعال را تفسیر کند  4-1
  .بخش هاي زایمانی را بیان کند   1- 5
6 -1  Stage  هاي زایمانی را بیان کند.  
مطابقت بخش هاي زایمانی را با فاز هاي زایمانی تفسیر  7-1

  کند 

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )درك و فهم(شناختی
  )درك و فهم(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )درك و فهم(شناختی
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  سخنرانی
پرسش و 

  پاسخ

 ویدئوپروژکتور،
  کامپیوتر

طراحی سؤال 
از مباحث 

تدریس شده 
جهت 

مشارکت 
دانشجویان 

  در کالس

آزمون کتبی 
MCQ 

  .فاز نهفته طول کشیده را تعریف کند  2- 1  سیر غیر طبیعی زایمان. 2
  .اختالالت فاز فعال را تعریف کند  2-2
  .انواع اختالالت فاز فعال را تفسیر کند  2- 3
  .نحوه برخورد با اختالالت فاز نهفته را بیان کند  4-2

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )درك و فهم(شناختی
  )دانش(شناختی

45  



  )دانش(شناختی  .نحوه برخورد با اختالالت فاز فعال را بیان کند  2- 5

علل سیر غیر طبیعی یا . 3
  زایمانیدیستوشی 

  .پرزانتاسیون هاي غیر طبیعی را تعریف کند  3- 1
  .علل دیستوشی زایمانی را لیست نماید  2-3
  .اختالالت عملکرد رحمی را تعریف کند  3- 3
  .نحوه برخورد با اختالالت عملکرد رحمی را تفسیر کند  4-3

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
  )درك و فهم(شناختی
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