مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه :روش های پيشگيری از بارداری

شماره جلسه  2 :از9



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :انواع،نحوه اثر،مزايا،عوارض،نحوه تجويز،ميزان کارايي،مواردمصرف ومنع مصرف روش های پيشگيری از بارداری



هدف کلي درس :اشنايي باانواع روش های پيشگيری از بارداری ومواردمصرف ومنع مصرف هريک



اهداف جزئي :
دانشجو بايد قادر باشدانواع روشهای رايج ضد بارداری رابشناسد
دانشجو بايد معيارهای انتخاب وارزيابي روشهای ضد بارداری را بداند
دانشجو بايد قادر باشدازلحاظ ميزان کارايي روشهای رايج ضد بارداری رابا هم مقايسه کند
دانشجو بايد نحوه اثرومزايای هر يک روشهای رايج ضد بارداری را بداند
دانشجو بايد عوارض وموارد منع مصرف هر يک روشهای رايج ضد بارداری را بداند
دانشجو بايد از نحوه تجويز روشهای رايج ضد بارداری آگاهي داشته باشد
 دانشجو بايدقادر به انتخاب نوع روش ضد بارداری براساس بالين باشد



روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه

منابع کمکي درس :



-

محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه



کليات درس
بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی



ارزشيابي درس :پرسش و پاسخ

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه :آمنوره

شماره جلسه  2 :از9



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :تعريف،انواع،علل ونحوه برخوردوارزيابي آمنوره



هدف کلي درس :تشخيص وارزيابي آمنوره



اهداف جزئي :
دانشجو بايد قادر باشدانواع آمنوره وتعريف ان را بداند
دانشجو بايد فيزيولوژی سيکل قاعدگي و ارگانهای دخيل در اين سيکل را بشناسد
 دانشجو بايد علل و بيماريهايي که در هر ارگان باعث آمنوره مي شود بداند
دانشجو نکات مهمي که در شرح حال ومعاينه فيزيکي بايد به انها توجه کندرا بداند
دانشجو بايد عوارض آمنوره را بداند
دانشجو بايد از نحوه برخوردوارزيابي آمنوره برای رسيدن به تشخيص علت آمنوره آگاهي داشته باشد



روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه

منابع کمکي درس :



-

محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه



کليات درس
بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :داروهادربارداری

شماره جلسه  5 :از9



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :اصول تراتولوژی -انواع داروهای رايج مصرفي در بارداری وبررسي اثار آنها بر بارداری-روشهای راديولوژيک
وآثار آنها در بارداری-آثاراشعه ايکس در دوزهای مختلف ودرزمانهای مختلف بارداری بر جنين



هدف کلي درس :اشنايي بااصول تراتولوژی در بارداری وبررسي انواع داروهای رايج وروشهای راديولوژيک از اين لحاظ



اهداف جزئي :
دانشجو بايد اصول وتعريف تراتولوژی رابشناسد
دانشجو بايددخ یل درعوامل مهم بروزاثرتراتولوژيک را بداند
دانشجو بايدتقسيم بندی داروهابراساس ميزان تراتوژن بودن آنها رابداند

منابع کمکي درس :

-

دانشجو بايد دسته بندی انواع داروهای رايج مصرفي ،مواردمصرف آنهاحين بارداری وميزان تراتوژن بودن آنها رابداند
دانشجو بايد داروهايي که در بارداری وشيردهي ممنوع است را بداند
دانشجو بايد آثار احتمالي روشهای رايج راديولوژيک بربارداری را بداند
دانشجو بايداثار مختلف اشعه ايکس بر جنين برحسب دوز اشعه وسن حاملگي بداند


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه



کليات درس
بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه :حاملگي خارج رحمي

شماره جلسه  4 :از9



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :تعريف،انواع،شيوع،عوامل خطر،عاليم،روشهای تشخيص وانواع روشهای درمان حاملگي خارج رحمي



هدف کلي درس :تشخيص ودرمان حاملگي خارج رحمي



اهداف جزئي :
دانشجو بايد تعريف،انواع وشيوع بيماری رابشناسد
دانشجو بايد عوامل خطر زمينه سازبيماری را بداند
دانشجو بايد عاليم بيماری رابشناسد
دانشجو بايد روشهای تشخيص بيماری درمعاينه فيزيکي ودر پاراکلينيک را بداند
دانشجو بايد نحوه برخورددر موارد مشکوک را بداند
دانشجو بايد با انواع روشهای درماني  ،موارد استفاده وعدم استفاده انها در شرايط مختلف آشناباشد



روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه

منابع کمکي درس :



-

محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه



کليات درس
بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه :انديکاسيونهای ارجاع

شماره جلسه  5 :از9



منبع اصلي درس :نظام کشوری مراقبت مرگ مادری





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :انديکاسيونهای ارجاع فوری وغير فوری مادرحين بارداری،زايمان،پس اززايمان و انديکاسيونهای ارجاع نوزاد



هدف کلي درس :اشنايي بامواردی که مادر يا نوزادبايدبه مراکز مجهز اعزام شوند



اهداف جزئي :
دانشجو بايد تعريف مراکز ارجاع وامکانات ضروری موجوددراين مراکز رابشناسد
دانشجو بايد معيارهای ارجاع فوری مادرحين بارداری،زايمان وتا6هفته پس اززايمان رابداند
دانشجو بايد معيارهای ارجاع غير فوری مادرحين بارداری،زايمان وتا6هفته پس اززايمان رابداند
دانشجو بايد معيارهای ارجاع فوری نوزادرابداند
دانشجو بايد نحوه اعزام مادريانوزاددرشرايط صحيح بدون اينکه آسيبي يه آتهاواردشود را بداند



روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه

منابع کمکي درس :



-

محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه



کليات درس
بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه




شماره جلسه  6 :از 8

عنوان جلسه  :نازایی
منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن






منابع كمكی درس :

امكانات آموزشی  :دیتا پروژكتور
عناوین درس  :تعریف وانواع نازایی ونحوه ی برخورد با مشكل نازایی و راههای تشخیصی برای كشف علت ان



هدف كلی درس  :اشنایی با تعریف و علل و انواع و نحوه ی بررسی وبرخورد با مشكل نازایی



اهداف جزئی :
دانشجوبایدتعریف وانواع نازایی رابگوید
نحوه ی برخورد با مشكل نازایی و راههای تشخیصی برای كشف علت ان را شرح دهد
دانشجوبایدتعریف وانواع نازایی رابداند
علل نازایی و موارد شایع رابشناسد
نحوه ی برخورد با مشكل نازایی و راههای تشخیصی برای كشف علت ان را بداند








اقدامات درمانی اولیه را بشناسد



روش آموزش  :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شیوه اجرای درس :



محل برگزاری كالس  :بیمارستان 22
بهمن



مقدمه

مدت زمان  5:دقیقه



كلیات درس
 بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
 بخش دوم درس

مدت زمان  55:دقیقه
مدت زمان  5:دقیقه
مدت زمان  35:دقیقه





مدت زمان  5:دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

وظایف و تكالیف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی
ارزشیابی درس :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC
مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه





عنوان جلسه PCOS :
منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن

شماره جلسه  7 :از 8


منابع كمكی درس :

امكانات آموزشی  :دیتا پروژكتور

عناوین درس  :تعریف،انواع،شیوع،عوامل خطر،عالیم،روشهای تشخیص واندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای درمان



هدف كلی درس  :اشنایی با تعریف،انواع،شیوع،عوامل خطر،عالیم،عوارض ،روشهای تشخیص واندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای
درمان



اهداف جزئی :
تعریف،انواع،شیوع،عوامل خطر،عالیم،روشهای تشخیص واندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای درمان را بشناسد
 تعریف  PCOSو انواع آن را بشناسد
 شیوع،عوامل خطر و عالیم  PCOSرا بداند. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 روشهای تشخیص  PCOSرا بشناسد
 تشخیص های افتراقی این بیماری را بداند
 عوارض ناشی از  PCOSو نحوه برخورد و درمان آن را بداند.
 اندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای درمان انواع  PCOSرا بشناسد
 محل برگزاری كالس  :بیمارستان 22
روش آموزش  :سخنرانی -پرسش و پاسخ
بهمن



اجزا و شیوه اجرای درس :





مقدمه
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كلیات درس
 بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
 بخش دوم درس

مدت زمان  55:دقیقه
مدت زمان  5:دقیقه
مدت زمان  35:دقیقه





مدت زمان  5:دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

وظایف و تكالیف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی
ارزشیابی درس :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقیقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه




عنوان جلسه  :گاالكتوره
منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن

شماره جلسه  8 :از 8


منابع كمكی درس :



امكانات آموزشی  :دیتا پروژكتور



عناوین درس  :گاالكتوره و نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با آن



هدف كلی درس  :اشنایی با تعریف گاالكتوره -علل گاالكتوره  -عالیم همراه با آن  -نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با آن



اهداف جزئی :
تعریف،شیوع ،علل،عالیم همراه ،نحوه برخورد تشخیصی و روشهای تشخیص ،اندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای درمان را بشناسد
 تعریف گاالكتوره را بشناسد
 شیوع،علل و عالیم همراه با گاالكتوره را بداند.
 نحوه برخورد تشخیصی و روشهای تشخیص گاالكتوره را بشناسد
 علل و پاتولوژی هایی كه باعث گاالكتوره می شوند را بشناسد.
 اندیكاسیونهای درمان وانواع روشهای درمان انواع گاالكتوره را بشناسد.



روش آموزش  :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شیوه اجرای درس :



محل برگزاری كالس  :بیمارستان 22
بهمن
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كلیات درس
 بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت
 بخش دوم درس
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مدت زمان  5:دقیقه
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جمع بندی و نتیجه گیری



وظایف و تكالیف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملی
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