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 :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

 استاژرهامطابق شرح وظایف ارائه شده در کتابچه راهنمای اینترن و 

 

 

 

 



 

 

 

 

 امضا مدرس محل آموزش روش ارائه درس اهداف رفتاری و  هدف کلي  محتوا تاريخ

ساختمان لگن -آناتومي دستگاه تناسلي 8  

 

 بافت شناسي ، حدود و خونرساني:

عضالت كف لگنپرينه و  -  

ولو، واژن ،سرويكس، رحم،  لوله ها، ليگامانها و  -

 تخمدان
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يائسگي و طب سالمندي و بي اختياري ادراري و 

 استئوپروز

 

 

تعريف -  

انواع ) فيزيولوژيك ، زودرس( -  

عالئم -  

عوارض -  
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 آشنايي با سقط

 انواع ، تشخيص و درمان

 تعريف

 علل و عوامل مستعد كننده

 انواع

ناقص، اجتناب تهديد به سقط، كامل،خودبخودي ) -

فراموش شده و عفوني(ناپذير،  

القاشده ) قانوني و غيرقانوني( -  

مراجعه ) تعريف و علل( -  
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 ساختمان لگن و زايمان )مكانيسم، نحوه اداره، سير( 4

ساختمان لگن -الف  

مكانيسم زايمان -ب  

نحوه اداره و سير زايمان -ج  

 انديكاسيون بستري -

 مراحل زايمان -

 زايمان فيزيولوژيك -

 روش هاي بي دردي -
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، نحوه برخود تشخيصي و درماني در بيمار با درد لگن 5

 PMSديسمنوره و 

ي اشنايي با انواع درد لگني ) حاد و مزمن(، تشخيص ها

 افتراقي و روش هاي تشخيصي و نحوه برخورد
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 هموويژالنس هموويژالنس 6
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نحوه برخورد تشخيصي و درماني و نسخه نويسي در  1

 موارد خونريزي بعد از زايمان و فراورده هاي خوني

 تعريف

 انواع

 نسخه نويسي
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