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 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

                                عوارض حاملگیآگاهی و آشنایی دانشجویان با  انواع -6
 

 ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف 
 

 آشنا می شوند عوارض حاملگیدانشجویان با انواع  هدف کلی جلسه اول:
 

 و  درمان آن  عوارض حاملگی ضعوارآشنایی دانشجویان با -1

  ي اول در سه ماهه  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم -2

 اداره درمانعلت و   عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با -3

 اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم -4

  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به -5

   عوارض حاملگیي  با سابقهآشنایی دانشجویان -6

   عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با مشكالت -7

   عوارض حاملگی در نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با سابقه -8

   و عوارض حاملگی آشنایی دانشجویان با استفاده از داروهاي بخصوص-9

   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با -11

 

 

 



 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه: آشنایی دانشجویان با

 جلسه اول

 و  درمان آن  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اَذاف يیصٌ :  -1

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ:

 توصیف کند  عوارض حاملگیدر انواع -1

 توضیح دهددر بیمار را   عوارض حاملگیمربوط به  یدردها-2

 را شرح دهد   عوارض حاملگیمربوط به موارد درمان -3

 را بیان نماید  عوارض حاملگیانواع درمان های مربوط به -4 -1

 را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف کند و درمان ان  عوارض حاملگی انواع -5 -2

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:-2

 جلسه دوم

 ي اول سه ماهه در  عوارض حاملگیعالیم آشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -6

 حاملگی 

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 یان کندرا بدر سه ماهه اول حاملگی   عوارض حاملگی انواع -1

 را توضیح دهد حاملگی ي اول سه ماههدر خطرناک   عوارض حاملگیانواع -2 -2

 را بداند   حاملگی ي اول سه ماههدر  عوارض حاملگیداروهای موثر در -3 -3

 را بیان نمایددر سه ماهه اول حاملگی  عوارض حاملگیبموقع انواع درمان های -4 -3

 توصیف کنددر سه ماهه اول حاملگی افزایش فشار داخل رحمی  را  -5 -4

را بر اساس معیارهای تشخیصی سه ماهه اول حاملگی در  خطرناکدردهای انواع -6

 توصیف کند

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 جلسه سوم

 علت اداره درمانو   عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -6



 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 بیان کندرا  علت اداره درمانو   عوارض حاملگیانواع -1

 توضیح دهدرا  علت اداره درمانو   عوارض حاملگی -2

 را شرح دهد   تصویربرداریبه نیازمند  علت اداره درمانو   عوارض حاملگی موارد-3

را  به ازمایشات پاراکلینیکی نیازمند  علت اداره درمانو   عوارض حاملگی موارد-4
 شرح دهد 

 را بیان نماید علت اداره درمانو   عوارض حاملگی انواع درمان های-5 -5

را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف  علت اداره درمانو   عوارض حاملگیانواع -6
 کند

 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 جلسه چهارم

 در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم  دانشجویان باآشنایی هدف کلی :  -1

 اوایل سه ماهه دوم

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 را بشناسد اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم انواع -1

 را توضیح دهد اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم  -2

را شرح  اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم موارد -3
 دهد 

 اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم انواع درمان های -4 -6
 نمایدرا بیان 

 را توصیف کند اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم  -5 -7

را بر اساس  اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم انواع -6
 معیارهای تشخیصی توصیف کند

 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:



 جلسه پنجن

 عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به هدف کلی :  -1

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 را بشناسد عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به انواع  -1

 عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به اقذامات تشخیصی  -2

 را توضیح دهد

عوارض آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به اقذامات تشخیصی در موارد  -3

 را شرح دهد  حاملگی

آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال اقذامات تشخیصی در انواع درمان ها در -4 -8

 را بیان نماید عوارض حاملگیبه 

 عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به  اقذامات تشخیصی در -5 -9

 را توصیف کند

عوارض آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به اقذامات تشخیصی در انواع -6

 کند را توصیف حاملگی
 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 :جلسه ششن

   عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 را بشناسد  عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اجزای انواع  -1

 را توضیح دهد  عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی -2

را   عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اجزای اقذامات تشخیصی در موارد -3

 شرح دهد 

 را بیان نماید  عوارض حاملگیي  سابقهاقذامات تشخیصی انواع درمان ها در -4 -11

را توصیف   عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در  -5 -11

 کند



 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 

 :جلسه هفتن

   عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

 را بشناسد  عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با انواع  -1

 را توضیح دهد  عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی  -4

را شرح   عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در موارد  -5

 دهد 

عوارض مشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در انواع درمان ها در -4 -12

 را بیان نماید  حاملگی

را   عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در  -5 -13

 توصیف کند

 را توصیف  عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در انواع -6

 کند
 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 :تنشجلسه ه

 

   عوارض حاملگی در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيهدف کلی : 

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

را   عوارض حاملگی در یا مشكالت ژنتیكي سابقه نقص تولدآشنایی دانشجویان با انواع  -1
 بشناسد

 در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی  -6

 را توضیح دهد  عوارض حاملگی



 سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در موارد  -7

 را شرح دهد   عوارض حاملگی در
عوارض  در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيدر رابطه با انواع درمان ها -4 -14

 را بیان نماید  حاملگی

 در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در  -5 -15

 را توصیف کند  عوارض حاملگی

 در یا مشكالت ژنتیكيسابقه نقص تولد آشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در انواع -6

 کند را توصیف  عوارض حاملگی
 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 

 نهن:جلسه 

 

 اَذاف يیصٌ :   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصهدف کلی : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

را   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با انواع  -1
 بشناسد

و عوارض  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی  -8

 را توضیح دهد    حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در موارد  -9

 را شرح دهد     عوارض حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصاقذامات تشخیصی در انواع درمان ها در -4 -16

 را بیان نماید  عوارض حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در  -5 -17

 را توصیف کند    عوارض حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در انواع -6

 کند را توصیف  عوارض حاملگی
 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 



 
 

 دهن:جلسه 

 

   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصهدف کلی : 

 اَذاف يیصٌ : 

 درپایان داوؽجً قادر باؼذ

را   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با انواع  -1
 بشناسد

و عوارض  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی  -11

 را توضیح دهد  حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در موارد  -11

 را شرح دهد   عوارض حاملگی

و  استفاده از داروهاي بخصوصاقذامات تشخیصی در انواع درمان ها در -4 -18

 بیان نمایدرا   عوارض حاملگی

استفاده از داروهاي  مشكالتآشنایی دانشجویان با اقذامات تشخیصی در  -5 -19

 را توصیف کند  و عوارض حاملگی بخصوص
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

از اَمیت  عوارض حاملگیاز داوؽجًیان محترم اوتظار می ريد کٍ با تًجٍ بٍ ایىکٍ درض 

يیصٌ ای برخًردار می باؼذ ي با در وظر گرفته محذيدیت زماوی جُت َر چٍ بُتر برگسار 

 وکات زیر تًجٍ فرماییذ:ؼذن ایه ياحذ درظی بٍ 

 حضًر بٍ مًقغ ي فؼال در جلعات -1

 ؼرکت در فؼالیتُای داخل کالض ي بحث گريَی -2

 رجًع بٍ مىابغ مؼرفی ؼذٌ -3

 مطالؼٍ مقاالت جذیذ ي مرتبط با ياحذ درظی  -4

 

نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی 

 دانشکده: EDOمسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
 

 



 بعمٍ تؼالی

 جذيل زماوبىذی درض

 (11-12ريز ي ظاػت جلعٍ : پىج ؼىبٍ )

 

ف
ردی

 

 ريغ تذریط مذرض مًضًع درض
يظیلٍ کمک 

 آمًزؼی

1 
عوارض  ضعوارآشنایی دانشجویان با 

 و  درمان آن  حاملگی
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

2 
  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم 

 ي اول در سه ماهه
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور 

3 
علت و   عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با 

 اداره درمان
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

4 
  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم 

 اوایل سه ماهه دوم در
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

5 

آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار 
  عوارض حاملگیمبتال به 

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

6 
   عوارض حاملگیي  با سابقهآشنایی دانشجویان 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

7 
عوارض آشنایی دانشجویان با مشكالت 

   حاملگی
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

8 
آشنایی دانشجویان با سابقه نقص تولد یا 

   عوارض حاملگی در مشكالت ژنتیكي
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

9 

آشنایی دانشجویان با استفاده از داروهاي 
   و عوارض حاملگی بخصوص

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

 –وایت برد بحث  –سخنرانی دکتر نسرین آشنایی دانشجویان با استفاده از داروهاي  11



ارایه  -گروهی جلیلیان   و عوارض حاملگی بخصوص
 نسکنفرا

ویدیو  -اورهد
 پروژکتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


