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 توسعه آموزش پزشکیدفتر               

 

                                                    زنان و زايمانباليني بخش  دورهدرس  طرح
 

         

 

 

                                                                              

 عمومی یادکتر:یا دوره مقطع تحصیلی                 پزشکیدانشکده :                                                                      8931-8931سال تحصیلی 

                                                       زنان گروه:                                                                     اول  :نیمسال تحصیلی

 زهرا محسنیاندکتر (Emailنام مدرس:)تلفن و 

    بهمن واریا 22بیمارستان زمان  و محل برگزاری کالس یا دوره :                واحد 1 :یا طول دوره تعداد واحد درسی  کارورزی زنان و مامایی     درس:  کدنام و 

                                  ماه2  مدت دوره:                                     مباحث تئوری زنان و ماماییدروس پیشنیاز:                                    بالینی     نوع درس:

 2001دنفورث زنان منبع اصلی درس:

 

 beckman2019– 2083 نواک زنان-2081ویلیامزمنابع کمکی درس:

 

 :مورد نیاز های ارائه درس و مواد آموزشیروش
 

 Problem based -گزارش صبحگاهی – skill lab –آموزش درمانگاهی  –( Bedside  teachingراند بالینی ) –پاورپوینت –سخنرانی 

Learning – بحث و پرسش و پاسخ 

 )درصورت نیاز( و ارزشیابی تکوینی )حین دوره(: ارزشیابی آغازین

 ارزیابی آغازین : پره تست

گزارش  -شرکت در راند آموزشی -معرفی بیمار -skill lab–ارزشیابی در درمانگاه – و ژورنال کالب کنفرانس ارائه نحوه – پورتفولیوارزیابی تکوینی : 

 DOPS – Mini cex  -نظم و حضور و غیاب و اخالق حرفه ای -صبحگاهی

 

 ارزشیابی نهایی:

بررسی فعالیت در بخش شرح حال ها و حضور و غیاب و اخالق  حرفه ای و نحوه ارائه  -امتحان آسکی و کتبی -لوگ بوک  ارزیابی  –امتحان شفایی 

 کنفرانس ها 

 

 تکالیف

 مطابق شرح وظایف ارائه شده در کتابچه راهنمای اینترن و استاژرها

 

 

 

 



 امضا مدرس محل آموزش روش ارائه درس اهداف رفتاری و  هدف کلي  محتوا تاريخ
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 بيماريهاي مقاربتي دستگاه تناسلي تحتاني

 

 اهميت موضوع

افتراقي، روش هاي  عالئم و نشانه ها، تشخيص هاي

اي تشخيصي، درمان و عوارض ناشي از ميكروارگانيسم ه

 زير

 كانديديا -

 تريكوموناواژيناليس -

 كالميديا -

 هرپس -

 گونوكوك -

 تريونماپاليدوم -

- HPV 

 مايكوباكتريوم توبركلوزيس -

- LGV لنفوگرانولوم اينگوئيال و شانكروئيد ، 

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 
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هاي دستگاه تناسلي فوقانيعفونت  آشنايي با   

 

 تعريف

 عالئم و نشانه ها

 تشخيص هاي افتراقي

 روش هاي تشخيصي

 عوارض و درمان

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 
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 تغييرات فيزيولوژيك در دوران بارداري

 تغييرات:

 وزن

 خون

 قلب و عروق

پستانپوست و   

 دستگاه تنفسي

 دستگاه ادراري

 دستگاه تناسلي

 دستگاه گوارش

 و تيروئيد

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 
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 زايمان زودرس، زايمان ديررس 

زايمان زودرس -الف  

 اپيدميولوژي

 تشخيص

 عوارض

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 



 

 نحوه برخورد

زايمان ديررس -ب  

 اپيدميولوژي

 تشخيص

 عوارض

 نحوه برخورد

Task based learning■ 

demonstration 
Other: 
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 آسم در بارداري

 علل

 انواع

 تشخيص

 پيشگيري و درمان

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 
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 بيماري كليه در بارداري

 علل

 انواع

 تشخيص

 پيشگيري و درمان

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22

 

 محسنياندكتر 
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 پارگي زودرس كيسه آب

(PROM) 

علل و عوامل ايجاد -  

نحوه برخورد -  

مديريت و درمان-  

Bed side teaching■ 
lecture■ 

Ambulatory teaching■ 
Problem based learning■ 

Role play 
Video presentation■ 
Task based learning■ 

demonstration 
Other: 

بيمارستان 

 بهمن واريا22
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نحوه برخورد تشخيصي و درماني و نسخه نويسي در 

  -شوك هموراژيك -موارد فشارخون حاملگي

 خونريزي هاي سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداري

 تعريف

 انواع

 نسخه نويسي

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22
 

 محسنياندكتر 


