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

                                                       زنان گروه:                                                                     اول  :نیمسال تحصیلی

 پریسا ظریف نجفیدکتر (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

8 

 بيماريهاي هيپرتانسيو در بارداري

 تعريف -

طبقه بندي شامل پره اكالمپسي خفيف و  -

، فشار خون HELLPشديد، اكالمپسي ، سندرم 

 مزمن

 پاتوفيزيولوژي -

 تشخيص -

 نحوه برخورد شامل: -

 كنترل فشار خون

 پيشگيري و كنترل تشنج

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی

2 

 روش هاي ارزيابي سالمت جنين، زجر جنين، تشخيص

 قبل از تولد

روشهاي ارزيابي سالمت جنين –الف   

- شمارش حركات جنين   
- NST 
- CST,OCT 

 بيوفيزيكال پروفايل -

زجر جنين -ب  

تعريف و انواع -  

علل -  

نحوه برخورد -  

تشخيص قبل از تولد -ج  

آمينوسنتز -  

- CVS 

كوردوسنتز -  

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی
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آدنوميوز -آندومتريوز  

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: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی

4 

 ميوم

 

 

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■ 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی



 

demonstration 

Other: 

5 

بارداريشكم حاد در   

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: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی

6 

تيروئيد در بارداريبيماري هاي   

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: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی

1 

 حاملگي چند قلويي

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: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نجفی
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 -نويسي در موارد پيشگيري از بارداري )انواعنسخه 

 نحوه تجويز( -مضرات -فوايد

 تعريف

 انواع

 نسخه نويسي

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 واریابهمن 22

 

 دکتر نجفی


