دانشکاه علوم پزشکی زنجان
دانشکده پزشکی
DAILY LESSON PLAN
موضوع:مقدار ,AFپلی هیدرآمنیوس,اوگیوهیدرآمینوس ,انواع روشها و

نام درس:تئوری زنان

مدرس:دکتر فرناز

گروه آموزشی :زنان

تست های ارزیابی سالمت جنین و روشهای بررسی ناهنجاریهای جنین و سقط
مقطع :

Oعلوم پایه

Oفیزیو لوژی

کار آموزی  Oکارورزی

محمدیان

نیمسال Oاول Oدوم سال تحصیلی :

مدت برگزاری :
 2/5ساعت

هدف کلی موضوع :آشنایی با انواع سقط,طریقه درمان,آشنایی با مقدار مایع آمینو ئیک و پاتولوژی های آن و نحوه درمان آنها ,انواع روشها و تست های ارزیابی سالمت جنین و روشهای بررسی
ناهنجاریهای جنین
رفتارهای ویژه عینی

رئوس

حیطه یادگیری

محتوی آموزشی

روش تدریس

مطالب

مورد نیاز

-1اپیدمیولوژی سقط

دانشجو بتواند علل سقط,شیوع,ریسک فاکتورهای سقط را بیان کند.

-2انواع سقط و تشخیص

تعریف انواع سقط و تشخیص هر کدام و تفاوتها و  approachرا بیان

انتزاعی

کند.

-3اهمیت سقط

دانشجو بتواند راههای تشخیصی سقط سپتیک,درمان,عوارض سقط

سپتیک,عالئم و یافته های

عفونی را بیان نماید.

شناختی

Must know

سخنرانی
و

point

جوابی در پایان
دوره

Nice to know
شناختی

حضور و غیاب در

شناختی نگرشی

بالینی

Must know
دانشجو بتواند درمان انواع سقط و راههای درمان طبی,جراحی و

اسالید power

آامتحان چهار

پرسش و پاسخ

Must know

-4روشهای درمانی و f/u

وسایل آموز شیی شیوه ارزشیابی

طی جلسات

عوارض هر کدام را نام برده و برای  f/uبیمار اهمیت قائل شود.

شناختی نگرشی

-5سقط

تعریف سقط مکرر,علل آنها,درمان و  f/uو روشهای تشخیصی را بیان

شناختی

مکرر,تعریف,علل,درمان و

نماید.

Nice to know

f/u
Nice to know
-6نارسایی سرویکس
دانشجو بتواند تشخیص نارسایی سرویکس و راههای تشخیص و درمان
آن را به عنوان یکی از علل مهم سقط مکرر را مطرح نماید و روش

شناختی

درمان را بیان کند.
Must know
-7مقدار AF
,تعریف,متغیرهای مؤثر
برAF

 -8پلی هیدرآمینوس,
تشخیص ,علل درمان

مقدار  AFنرمان را تعریف کند,عوامل مؤثر بر مقدار  AFو روشهای
اندازه گیری آن را بیان کند.

شناختی

دانشجو بتواند پلی هیدر آمینوس را تعریف کرده,انواع آن را طبقه
بندی کند,علل احتمالی را نام ببرد و درمان الزم را توضیح بدهد.
شناختی نگرشی

-9اولیگو هیدر
آمینوس,تشخیص,علل
درمان

Must know

Must know

دانشجو بتواند اوگیو هیدرآمینوس را تعریف کرده و علل آن را نام برده
و عوارض آن را تشخیص دهد.
شناختی نگرشی

Must know

دانشجو بتواند انواع روشها و تست های ارزیابی سالمت جنین و
-10انواع روشها و تست های

روشهای بررسی ناهنجاریهای جنین را بیان کند

ارزیابی سالمت جنین و
Nice to know

روشهای بررسی
ناهنجاریهای جنین

 -11تستهای سه ماهه اول و
دوم بررسی تریزومی ها

دانشجو بتواند زمان و نوع تست سه ماهه اول و دوم بررسی تریزومی
هارا درخواست و نتایج تستها را تفسیر نماید

Nice to know

-12نقائص لوله عصبی
دانشجو بتواند انواع نقائص لوله عصبی,تشخیص سونوگرافی و زمان
درخواست تستها و تفسیر آنها را بیان نماید.

امضا ء مدرس

امضاء مدیر گروه

امضاء معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

