
 
 پزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                سقط جنینعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکیمخاطبان:  

              واحد 4تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  
 عصر 64-66 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

           95-96اولزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  
 نسرین جلیلیاندکتر مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

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

 سقط جنینآگاهی و آشنایی دانشجویان با  انواع -6
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 آشنا می شوند سقط جنیندانشجویان با انواع  هدف کلی جلسه اول:
 

 درمان آن سقط جنین و آشنایی دانشجویان با  -1
  ي اول سه ماههدر  سقط جنینآشنایی دانشجویان با عالیم  -2
 علت اداره درمانآشنایی دانشجویان با  -3
 اوایل سه ماهه دوم در آشنایی دانشجویان با عالیم سقط جنین -4
 هاي كروموزومي  ناهنجاريوسقط جنین آشنایی دانشجویان با موارد  -5
 سن مادر سقط جنین آشنایی دانشجویان با بیمار مبتال به -6
 ي سقط جنین سابقهبا آشنایی دانشجویان  -7
 ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنهآشنایی دانشجویان با  -8
مادران در سقط  سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدرآشنایی دانشجویان با  -9

 جنین
 استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با  -11
 ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي آشنایی دانشجویان با  -11

 

 

 

 



اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف  آشنایی دانشجویان با -23

 کلی ٌر جلطً:

 جلسه اول

 سقط جنین و  درمان آنآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اٌذاف َیژي :  -2

 درپایان داوػجُ قادر باغذ:

 توصیف کنددر سقط جنین را  در رحمانواع نواحی حساس -1

 توضیح دهددر بیمار را  مربُط بً ضقظ جىیه یدردٌا-3

 را شرح دهد  مربوط به سقط جنینموارد درمان -3

 را بیان نماید سقط جنینانواع درمان های مربوط به -4 -1

را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف  ضقظ جىیه َ درمان ان انواع -5 -2

 کند

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:-3

 جلسه دوم

 ي اول در سه ماهه سقط جنینعالیم آشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -6

 حاملگی 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 یان کندرا بسقط جنین در سه ماهه اول حاملگی  انواع -1

 خطرناک را توضیح دهد اوُاع ضقظ ٌای -3

  داندبرا  سقط هاداروهای موثر در -3

در ضً ماًٌ اَل  بمُقغ ضقظ جىیهانواع درمان های -4 -3

 را بیان نمایدحاملگی

 توصیف کنددر ضقظ جىیه را  رحمی  افسایع فػار داخل -6 -4

را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف  در سقط جنین خطرناکدردٌای انواع -6

 کند

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه سىم

 علت اداره درمانبا آشنایی دانشجویان هدف کلی :  -6

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 بیان کندرا منجر به سقط جنین  علت اداره درمانانواع -1



 توضیح دهدرا  درمانعلت اداره  -3

 را شرح دهد   تصویربرداریبه نیازمند  علت اداره درمان موارد-3

 را شرح دهد  به ازمایشات پاراکلینیکی نیازمند  علت اداره درمان موارد-4

 را بیان نماید منجر به سقط جنین علت اداره درمان انواع درمان های-5 -5

بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف  رامنجر به سقط جنین  علت اداره درمانانواع -6
 کند

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه چهارم

 اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنین دانشجویان باآشنایی هدف کلی :  -1

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنینانواع -1

 را توضیح دهد اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنین -3

 را شرح دهد  اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنینموارد -3

 را بیان نماید اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنین انواع درمان های-4 -6

 را توصیف کند اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنین -6 -7

را بر اساس معیارهای تشخیصی  اوایل سه ماهه دوم در عالیم سقط جنینانواع -6
 توصیف کند

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 

 

 

 پنجن:جلسه 

هاي  ناهنجاريموارد سقط جنین و دانشجویان باآشنایی هدف کلی :  -2

 كروموزومي

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسدهاي كروموزومي  ناهنجاريموارد سقط جنین وانواع -1

 را توضیح دهد هاي كروموزومي ناهنجاريموارد سقط جنین وعالیم  -3



 را شرح دهد هاي كروموزومي  ناهنجاريموارد سقط جنین و -3

 را بیان نمایدهاي كروموزومي  ناهنجاريموارد سقط جنین وعالیم  انواع درمان های-4 -8

 را توصیف کندهاي كروموزومي  ناهنجاريجنین وموارد سقط  در عالیم سقط جنین -6 -9

بر اساس معیارهای هاي كروموزومي  ناهنجاريموارد سقط جنین وعالیم انواع -6
 تشخیصی توصیف کند

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 
 :ششنجلسه 

 سن مادر بیمار مبتال به سقط جنین دانشجویان باآشنایی هدف کلی :  -3

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد سن مادر بیمار مبتال به سقط جنینموارد انواع -1

 را توضیح دهد سن مادر بیمار مبتال به سقط جنینموارد عالیم  -3

 را شرح دهد  سن مادر بیمار مبتال به سقط جنینموارد  -3

 را بیان نماید سن مادر بیمار مبتال به سقط جنین انواع درمان های-4 -11

 را توصیف کند سن مادر بیمار مبتال به سقط جنینعالیم  -6 -11

بر اساس معیارهای تشخیصی  سن مادر بیمار مبتال به سقط جنینموارد عالیم انواع -6
 توصیف کند

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 
 جلطً:اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر 

 هفتن:جلسه 

 ي سقط جنین سابقه آشنایی دانشجویان باٌذف کلی :  -23

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد ي سقط جنین سابقهارتباط انواع  -1

 را توضیح دهد ضقظ جىیهضابقً  -3

 را شرح دهد  ضقظ جىیهسابقهموارد -3

 نمایدرا بیان  ضقظ جىیهمربوط به انواع درمان های -4 -13



 را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف کند ضقظ جىیهسابقه  انواع -5

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 شتن:جلسه ه

 ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنه آشنایی دانشجویان باٌذف کلی :  -2

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 
 را بشناسد ي رحمي گرنهمشكالت رحمي یا انواع نواحی  -1

 را توضیح دهد ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنه- 3

 را شرح دهد  ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنهموارد -3

 را بیان نماید ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنهانواع درمان های -4 -1

 را توصیف کند ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنه -6 -2

 اساس معیارهای تشخیصی توصیف کندرا بر  ي رحمي مشكالت رحمي یا گرنهانواع  -6

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً

 نهن:جلسه 

 سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدر آشنایی دانشجویان باٌذف کلی : 

 مادران در سقط جنین

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 
 را بشناسدمادران در سقط جنین  مخدر سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف موادانواع  -1

را مادران در سقط جنین  سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدرمشكالت - 3
 توضیح دهد

 مادران در سقط جنین سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدرمشكالت موارد -3
 را شرح دهد 

مادران در سقط  مخدرسیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد انواع درمان های -4 -3
 را بیان نماید جنین

 6- مادران در سقط جنین  سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدرػُارض

 را توصیف کند

مادران در سقط  استفاده از سیگار كشیدن، میگساري، و مصرف مواد مخدر عوارض -6
 را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف کندجنین 

 تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطًاٌذاف َیژي رفتاری بً 



 
 دهن :جلسه 

 استفاده از داروهاي بخصوص آشنایی دانشجویان باٌذف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 
 را بشناسد استفاده از داروهاي بخصوصانواع  -1
 را توضیح دهد استفاده از داروهاي بخصوص - 3
 را شرح دهد  استفاده از داروهاي بخصوصموارد -3
 را بیان نماید استفاده از داروهاي بخصوصانواع درمان های -4

 را توصیف کند استفاده از داروهاي بخصوصػُارض -6

را بر اساس معیارهای تشخیصی  استفاده از استفاده از داروهاي بخصوص عوارض -6
 توصیف کند

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً

 
 یازدهن :جلسه 

 ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي  آشنایی دانشجویان باٌذف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 
 را بشناسد ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي انواع  -1
 را توضیح دهد ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي  - 3
 را بیان نماید ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي انواع درمان های -3

 را توصیف کند ectopic pregnancyبارداري خارج رحمي ػُارض -6

بارداري خارج رحمي را بر  استفاده از استفاده از داروهاي بخصوص عوارض -6
ectopic pregnancy اساس معیارهای تشخیصی توصیف کند 

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً

 دنفورث و ویلیبمز منابع:

 

 روش  تدریس :

 ضخىراوی ، پرضع َ پاضخ ، بحث گرٌَی 

 رسانه های کوک آهىزشی : 

 َایت برد، اَرٌذ، َیذیُ پرَژکتُر

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ سهم  روش       آزمون
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
از داوػجُیان محترم اوتظار می رَد کً با تُجً 

از اٌمیت َیژي ای برخُردار  سقط جنینبً ایىکً درش 

می باغذ َ با در وظر گرفته محذَدیت زماوی جٍت 

ٌر چً بٍتر برگسار غذن ایه َاحذ درضی بً وکات 

 زیر تُجً فرماییذ:

 حضُر بً مُقغ َ فؼال در جلطات -2

 بحث گرٌَی غرکت در فؼالیتٍای داخل کالش َ -3

 رجُع بً مىابغ مؼرفی غذي -4

 مطالؼً مقاالت جذیذ َ مرتبظ با َاحذ درضی  -5

 

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

 دانشکده: EDOمسئول

 تبریخ ارسبل :    تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                               
 

 



 
 بطمً تؼالی

 جذَل زماوبىذی درش

 (21-23رَز َ ضاػت جلطً : پىج غىبً )

 

ف
ی
د
ر

 

 رَظ تذریص مذرش مُضُع درش

َضیلً 

کمک 

 آمُزغی

1 
 آشنایی دانشجویان با سقط جنین و  درمان آن

 
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

2 

در سه  آشنایی دانشجویان با عالیم سقط جنین
  ي اول ماهه

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور 

3 
 علت اداره درمانآشنایی دانشجویان با 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

4 
 در عالیم سقط جنین آشنایی دانشجویان با

 اوایل سه ماهه دوم
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

5 

موارد سقط جنین  آشنایی دانشجویان با
 هاي كروموزومي ناهنجاريو

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

6 
 بیمار مبتال به سقط جنین آشنایی دانشجویان با

 سن مادر
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

7 
 جنیني سقط  سابقه آشنایی دانشجویان با

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

  نس کنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

8 

آشنایی دانشجویان با مشكالت رحمي یا 
 ي رحمي گرنه

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نس  کنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

9 
سیگار كشیدن، میگساري، آشنایی دانشجویان با 
 مادران در سقط جنین  و مصرف مواد مخدر

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نس  کنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور



11 

آشنایی دانشجویان با استفاده از داروهاي 
 بخصوص

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نس  کنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

11 

بارداري خارج رحمي آشنایی دانشجویان با 
ectopic pregnancy 

 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نس  کنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

 
 
 
 
 
 
 
 



 پزشکی دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

                                عوارض حاملگیعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکیمخاطبان:  

              واحد 4تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  
 عصر 64-66 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

           95-96اولزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  
 نسرین جلیلیاندکتر مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

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

                                عوارض حاملگیآگاهی و آشنایی دانشجویان با  انواع -6
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 آشنا می شوند حاملگی عوارضدانشجویان 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

 علت اداره درمانو   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 آشنایی دانشجویان با سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكي-8

   و عوارض حاملگی داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با استفاده از -9

   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با -11

 

اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی  آشنایی دانشجویان با

 ٌر جلطً:

 جلسه اول



 و  درمان آن  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اٌذاف َیژي :  -3

 قادر باغذ: درپایان داوػجُ

 توصیف کند  عوارض حاملگیدر انواع -1

 توضیح دهددر بیمار را   عوارض حاملگیمربُط بً  یدردٌا-3

 را شرح دهد   عوارض حاملگیمربوط به موارد درمان -3

 را بیان نماید  عوارض حاملگیانواع درمان های مربوط به -4 -14

را بر اساس معیارهای تشخیصی  َ درمان ان  عوارض حاملگی انواع -5 -15

 توصیف کند

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:-3

 جلسه دوم

 ي اول سه ماهه در  عوارض حاملگیعالیم آشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -2

 حاملگی 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

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

 را توضیح دهد حاملگی ي اول سه ماههدر خطرناک   عوارض حاملگیاوُاع -3 -3

 را بداند   حاملگی ي اول سه ماههدر  عوارض حاملگیداروهای موثر در -3 -4

در ضً ماًٌ اَل   عوارض حاملگیبمُقغ انواع درمان های -4 -16

 را بیان نمایدحاملگی

در سه ماهه اول حاملگی افسایع فػار داخل رحمی  را  -6 -17

 توصیف کند

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

 تشخیصی توصیف کند

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه سىم

 علت اداره درمانو   عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -2

 اٌذاف َیژي : 

 داوػجُ قادر باغذدرپایان 

 بیان کندرا  علت اداره درمانو   عوارض حاملگیانواع -1

 توضیح دهدرا  علت اداره درمانو   عوارض حاملگی -3

 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 -18

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

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه چهارم

عوارض آشنایی دانشجویان با عالیم  دانشجویان باآشنایی هدف کلی :  -4

 اوایل سه ماهه دوم در  حاملگی

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 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  -3

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

اوایل سه  در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم انواع درمان های -4 -19
 را بیان نماید ماهه دوم

را  اوایل سه ماهه دوم در  عوارض حاملگیآشنایی دانشجویان با عالیم  -6 -21

 توصیف کند

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

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه پنجن

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

 حاملگی

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

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

آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به اقذامات تػخیصی  -2

 را توضیح دهد عوارض حاملگی

آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار اقذامات تػخیصی در موارد  -3



 را شرح دهد  عوارض حاملگیمبتال به 

آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در -4 -21

 را بیان نماید عوارض حاملگیاجزای معاینه بیمار مبتال به 

آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار اقذامات تػخیصی در  -6 -22

 را توصیف کند وارض حاملگیعمبتال به 

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

 کند را توصیف عوارض حاملگی
 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 :جلسه ششن

   عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اجزای انواع  -1

را   عوارض حاملگیي  سابقهآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی -3

 توضیح دهد

عوارض ي  سابقهآشنایی دانشجویان با اجزای اقذامات تػخیصی در موارد -3

 را شرح دهد   حاملگی

را   عوارض حاملگیي  سابقهاقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -23

 بیان نماید

عوارض ي  سابقهآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در  -6 -24

 را توصیف کند  حاملگی

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 

 :جلسه هفتن

   عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با انواع  -1

را   عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی  -4

 توضیح دهد

عوارض مشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در موارد  -5

 را شرح دهد   حاملگی



آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در -4 -25

 را بیان نماید  عوارض حاملگیمشكالت 

عوارض مشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در  -6 -26

 را توصیف کند  حاملگی

  عوارض حاملگیمشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در انواع -6

 کند را توصیف
 
 

 َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:اٌذاف 

 :تنشجلسه ه

 

   عوارض حاملگی در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيهدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

را   عوارض حاملگی در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با انواع  -1
 بشناسد

 سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی  -6

 را توضیح دهد  عوارض حاملگی در

سابقه نقص تولد یا آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در موارد  -7

 را شرح دهد   عوارض حاملگی در مشكالت ژنتیكي
عوارض  در سابقه نقص تولد یا مشكالت ژنتیكيدر رابطه با انواع درمان ها -4 -27

 را بیان نماید  حاملگی

سابقه نقص تولد یا آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در  -6 -28

 را توصیف کند  عوارض حاملگی در مشكالت ژنتیكي

سابقه نقص تولد یا مشكالت آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در انواع -6

 کند را توصیف  عوارض حاملگی در ژنتیكي
 
 

 رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:اٌذاف َیژي 

 

 نهن:جلسه 

 

اٌذاف َیژي   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصهدف کلی : 

 : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

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



و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی  -8

 را توضیح دهد    عوارض حاملگی

استفاده از داروهاي آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در موارد  -9

 را شرح دهد     و عوارض حاملگی بخصوص

استفاده از داروهاي اقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در -4 -29

 را بیان نماید  و عوارض حاملگی بخصوص

استفاده از داروهاي آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در  -6 -31

 را توصیف کند    و عوارض حاملگی بخصوص

استفاده از داروهاي آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در انواع -6

 کند را توصیف  و عوارض حاملگی بخصوص
 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 
 
 

 دهن:جلسه 

 

   و عوارض حاملگی استفاده از داروهاي بخصوصهدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

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

و  استفاده از داروهاي بخصوصآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی  -11

 توضیح دهدرا   عوارض حاملگی

استفاده از داروهاي آشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در موارد  -11

 را شرح دهد   و عوارض حاملگی بخصوص

استفاده از داروهاي اقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در -4 -31

 را بیان نماید  و عوارض حاملگی بخصوص

استفاده از  مشكالتآشنایی دانشجویان با اقذامات تػخیصی در  -6 -32

 را توصیف کند  و عوارض حاملگی داروهاي بخصوص

 
 

 منابع:

 دنفورث و ویلیبمز :کتاب 

 روش  تدریس :



 ضخىراوی ، پرضع َ پاضخ ، بحث گرٌَی 

 رسانه های کوک آهىزشی : 

 َایت برد، اَرٌذ، َیذیُ پرَژکتُر
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 کالس و انتظارات از دانشجو:مقررات 

 
از داوػجُیان محترم اوتظار می رَد کً با تُجً 

از اٌمیت َیژي ای  عوارض حاملگیبً ایىکً درش 

برخُردار می باغذ َ با در وظر گرفته محذَدیت 

زماوی جٍت ٌر چً بٍتر برگسار غذن ایه َاحذ درضی 

 بً وکات زیر تُجً فرماییذ:

 اتحضُر بً مُقغ َ فؼال در جلط -6

 غرکت در فؼالیتٍای داخل کالش َ بحث گرٌَی -7

 رجُع بً مىابغ مؼرفی غذي -8

 مطالؼً مقاالت جذیذ َ مرتبظ با َاحذ درضی  -9

 

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



 دانشکده: EDOمسئول

 ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :تبریخ تحویل:                          تبریخ 
 

 



 بطمً تؼالی

 جذَل زماوبىذی درش

 (21-23رَز َ ضاػت جلطً : پىج غىبً )

 

ف
ی
د
ر

 

 رَظ تذریص مذرش مُضُع درش

َضیلً 

کمک 

 آمُزغی

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 

 درماناداره 
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

 –برد وایت 
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

11 
آشنایی دانشجویان با استفاده از داروهاي 

   و عوارض حاملگی بخصوص
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پزشکی دانشکده
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                                زایمان سختعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکیمخاطبان:  

              واحد 4تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  
 عصر  64-66ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

           95-96اولزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  
 دکتر نسرین جلیلیانمدرس:

 ندارد نیاز:درس و پیش 

 
 هدف کلی درس :

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

   زایمان سخت آگاهی و آشنایی دانشجویان با  انواع -6
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 آشنا می شوند زایمان سختدانشجویان با انواع  هدف کلی جلسه اول:
 

 لگن استخوانیآشنایی دانشجویان با بافت نرم و -1

 آشنایی دانشجویان با اقطار ورودی و خروجی لگن-2

 آشنایی دانشجویان با مراحل زایمان طبیعی---3

   زایمان سخت عریفتآشنایی دانشجویان با ---4

   زایمان سخت انواع آشنایی دانشجویان با--5

  زایمان سختعوارض آشنایی دانشجویان با -6

 اختالل بافت نرمدرمان  آشنایی دانشحویان با-7

 اختالل لگن استخوانیدرمان  آشنایی دانشحویان با-8

 اختالالت انقباضی رحمدرمان  آشنایی دانشحویان با-9

                                زایمان سختهر یک از انواع  آشنایی دانشجویان با عالیم -11

  زایمان سختآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به -11  

   عوامل زمینه ای زایمان سختبا آشنایی دانشجویان -12

   زایمان سختآشنایی دانشجویان با مشكالت -13



 

اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی  آشنایی دانشجویان با

 ٌر جلطً:

 جلسه اول

 آشنایی دانشجویان با بافت نرم و لگن استخوانی :هدف کلی

 

 اٌذاف َیژي :  -4

 درپایان داوػجُ قادر باغذ:

 توصیف کندرا  بافت نرم و لگن استخوانی ید آناتومیدانشجو با -1
 را شرح دهد  با بافت نرم و لگن استخوانیمربوط به موارد درمان -2

 را بیان نماید  زایمان سختانواع درمان های مربوط به -3 -4

را بر اساس معیارهای تشخیصی  َ درمان ان  زایمان سخت انواع -4 -5

 توصیف کند

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:-3

 آشنایی دانشجویان با اقطار ورودی و خروجی لگنکلی : هدف 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 یان کندرا ب دانشجو اقطار ورودی و خروجی لگن -1

 دهدتىگی لگه َرَدی را تُضیح -3 -6

   تنگی لگن خروجی را توضیح دهد-3 -7

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه سىم

 آشنایی دانشجویان با مراحل زایمان طبیعیهدف کلی :  -8

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 بیان کندرا  دانشجو مراحل زایمان طبیعی -1
 اختالالت انقباضی رحم را توضیح دهد-2

 تشخیص اختالالت انقباضی را توشیح دهد -3

 را شرح دهد  درمان موارد-4

 
 

 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه چهارم



   ریف زایمان سختتعآشنایی دانشجویان با هدف کلی :  -9

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  زایمان سخت عریفتانواع -1
 را شرح دهد   زایمان سخت عریفتبا  آشنایی دانشجویانموارد -2

 را بیان نماید  زایمان سختانواع درمان های -3 -11

را   زایمان سخت عریفتآشنایی دانشجویان با آشنایی دانشجویان با عالیم  -5 -11

 توصیف کند

را بر اساس معیارهای تشخیصی توصیف   زایمان سخت عریفتآشنایی دانشجویان با  -6
 کند

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 جلسه پنجن

   زایمان سخت انواع آشنایی دانشجویان باهدف کلی :  -12

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  زایمان سخت انواعباید دانشجو -1

 را توضیح دهد  زایمان سخت انواع با ااقذامات تػخیصی  -13

 را شرح دهد   زایمان سخت انواع -14

را بیان   زایمان سخت انواعاقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در - -15

 نماید

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 :جلسه ششن

 عوارض زایمان سختآشنایی دانشجویان با  هدف کلی :

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 بشناسدرا  عوارض زایمان سختدانشجو  -1

 را توضیح دهد عوارض زایمان سختآشنایی اقذامات تػخیصی -3

 شرح دهد را  عوارض زایمان سختاقذامات تػخیصی موارد -3

را بیان  عوارض زایمان سختاقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -16

 نماید

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:



 

 :جلسه هفتن

 اختالل بافت نرمدرمان  دانشحویان باآشنایی هدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 توضیح دهدرا اختالل بافت نرمدرمان  یددانشحوبا -1

 را توضیح دهد اختالل بافت نرمدرمان اقذامات تػخیصی  -17

 شرح دهد را  اختالل بافت نرمدرمان اقذامات تػخیصی موارد  -18

را  اختالل بافت نرمدرمان اقذامات تػخیصی در انواع درمان ها در -4 -19

 بیان نماید

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 :تنشجلسه ه

 

 اختالل لگن استخوانیدرمان  آشنایی دانشحویان باهدف کلی : 

 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 بشناسدرا  اختالل لگن استخوانیدرمان  دانشجو باید -1

 را توضیح دهد اختالل لگن استخوانیدرمان اقذامات تػخیصی -3

 را شرح دهد  اختالل لگن استخوانیدرمان اقذامات تػخیصی در موارد  -3

 را بیان نماید  اختالل لگن استخوانیدرمان سابقه در رابطه با انواع درمان ها -4

 کند را توصیف  اختالل لگن استخوانیدرمان اقذامات تػخیصی -6

 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 نهن:جلسه 

 

 اختالالت انقباضی رحمدرمان  آشنایی دانشحویان با: هدف کلی 
 اٌذاف َیژي :   

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 توضیح دهندرا  اختالالت انقباضی رحمدرمان  بایددانشحو  -1

 را توضیح دهد انقباضی رحماختالالت درمان  بااقذامات تػخیصی -3 -21

را   اختالالت انقباضی رحمدرمان اقذامات تػخیصی در موارد -3 -21

 شرح دهد 

 اختالالت انقباضی رحمدرمان  بااقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -22

 را بیان نماید



 
 اٌذاف َیژي رفتاری بً تفکیک اٌذاف کلی ٌر جلطً:

 
 دهن:جلسه 

 

                               زایمان سختر یک از انواع هآشنایی دانشجویان با عالیم هدف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  زایمان سختهر یک از انواع  عالیم  دانشجو باید -1

                                 زایمان سختهر یک از انواع  عالیماقذامات تػخیصی  -23

 را توضیح دهد

                               زایمان سختهر یک از انواع  عالیم اقذامات تػخیصی موارد  -24

 را شرح دهد 

زایمان هر یک از انواع  عالیم اقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -25

 را بیان نماید                               سخت

 یازدهن:جلسه 

 

                             زایمان سختآشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال به هدف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

را   زایمان سختانواع ال به تاجزای معاینه بیمار مبهر یک از  عالیم  دانشجو باید -1
 بشناسد

انواع اجزای معاینه بیمار مبتال به هر یک از  عالیماقذامات تػخیصی  -26

 را توضیح دهد                                 زایمان سخت

اجزای معاینه بیمار مبتال به هر یک از  عالیم اقذامات تػخیصی موارد  -27

 را شرح دهد   زایمان سختانواع 

اجزای معاینه هر یک از  عالیم اقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -28

 را بیان نماید  زایمان سختانواع بیمار مبتال به 

 
 دوازدهن:جلسه 

 

   عوامل زمینه ای زایمان سختبا آشنایی دانشجویان هدف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  زایمان سختهر یک از انواع عوامل زمینه ای  عالیم  دانشجو باید -1

                                 زایمان سخت عوامل زمینه ای  هر یک از انواع عالیماقذامات تػخیصی  -29

 را توضیح دهد

عوامل زمینه ای   هر یک از انواع عالیم اقذامات تػخیصی موارد  -31



 را شرح دهد                                زایمان سخت

عوامل هر یک از انواع  عالیم اقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -31

 را بیان نماید زایمان سختزمینه ای  

 
 
 

 سیزدهن:جلسه 

 

   زایمان سختآشنایی دانشجویان با مشكالت هدف کلی : 
 اٌذاف َیژي : 

 درپایان داوػجُ قادر باغذ

 را بشناسد  زایمان سخت مشکالت  دانشجو باید -1

                                 زایمان سختمشکالت هر یک از انواع  عالیماقذامات تػخیصی  -32

 را توضیح دهد

مشکالت در حین هر یک از انواع  عالیم اقذامات تػخیصی موارد  -33

 را شرح دهد                                زایمان سخت

زایمان هر یک از انواع  عالیم اقذامات تػخیصی انواع درمان ها در -4 -34

 را بیان نماید                               سخت

 
 

 دنفورث و ویلیبمز :کتاب  منابع

 روش  تدریس :

 ضخىراوی ، پرضع َ پاضخ ، بحث گرٌَی 

 رسانه های کوک آهىزشی : 

 َایت برد، اَرٌذ، َیذیُ پرَژکتُر

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم  روش       آزمون
از 

نمره 
کل)بر 
حسب 
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون 
میان 
 ترم 

چىذگسیىً ای 

-

تػریحی)پاضخ 

3 

  



 کُتاي(

آزمون 
پایان 

 ترم

چىذگسیىً ای 

-

تػریحی)پاضخ 

 کُتاي(

27 4/22/:6 23-21 

حضور 
فعال 

در 
 کالس

ارایً تحقیق 

َکىفراوص 

 َترجمً
3 

  

 
 دانشجو:مقررات کالس و انتظارات از 

 
از داوػجُیان محترم اوتظار می رَد کً با تُجً 

از اٌمیت َیژي ای برخُردار  زایمان سختبً ایىکً درش 

می باغذ َ با در وظر گرفته محذَدیت زماوی جٍت 

ٌر چً بٍتر برگسار غذن ایه َاحذ درضی بً وکات 

 زیر تُجً فرماییذ:

 حضُر بً مُقغ َ فؼال در جلطات -46

 داخل کالش َ بحث گرٌَیغرکت در فؼالیتٍای  -47

 رجُع بً مىابغ مؼرفی غذي -48

 مطالؼً مقاالت جذیذ َ مرتبظ با َاحذ درضی  -49

 

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

 دانشکده: EDOمسئول

 تبریخ ارسبل :               تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                    
 

 



 
 بطمً تؼالی

 جذَل زماوبىذی درش

 (21-23رَز َ ضاػت جلطً : پىج غىبً )

 

ف
ی
د
ر

 

 رَظ تذریص مذرش مُضُع درش

َضیلً 

کمک 

 آمُزغی

1 
آشنایی دانشجویان با بافت نرم و لگن 

 استخوانی
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

2 
آشنایی دانشجویان با اقطار ورودی و خروجی 

 لگن
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور 

3 
 آشنایی دانشجویان با مراحل زایمان طبیعی

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

4 
   زایمان سخت تعریفآشنایی دانشجویان با 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

5 
   زایمان سخت انواع آشنایی دانشجویان با

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
 -اورهد

 ویدیو پروژکتور

6 
 عوارض زایمان سختآشنایی دانشجویان با 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

7 
 اختالل بافت نرمدرمان  آشنایی دانشحویان با

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

8 
اختالل لگن درمان  آشنایی دانشحویان با

 استخوانی
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

9 
اختالالت انقباضی درمان  آشنایی دانشحویان با

  رحم
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

11 
هر یک از انواع  آشنایی دانشجویان با عالیم 

                                زایمان سخت
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور



11 
آشنایی دانشجویان با اجزای معاینه بیمار مبتال 

 زایمان سختبه 
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

12 
عوامل زمینه ای زایمان با آشنایی دانشجویان 

   سخت
دکتر نسرین 

 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –برد  وایت
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

13 
   زایمان سختآشنایی دانشجویان با مشكالت 

دکتر نسرین 
 جلیلیان

بحث  –سخنرانی 
ارایه  -گروهی

 نسکنفرا

 –وایت برد 
ویدیو  -اورهد

 پروژکتور

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


