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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

 رویا نصیریدکتر (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     ع درس:نو

 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 

 

 

فيزيولوژي قاعدگي و اشكال طبيعي و غير طبيعي 

 قاعدگي

 

 

 هيپوفيز، تخمدانمحورهيپوتاالموس ،  -

 سيكل تخمداني -

 سيكل آندومتر -

 مشخصات قاعدگي طبيعي -

 اشكال غير طبيعي قاعدگي  -

 )هيپو، هيپر، اوليگو، پلي منوره ومنومتروراژي(

 ديس منوره فيزيولوژيك -

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری

2 

 

 

 حاملگي خارج رحمي

 تعريف و اهميت موضوع

 علل و عوامل زمينه ساز

 انواع

 تشخيص هاي افتراقي

 روش هاي تشخيصي

 جراحي( -نحوه برخورد ) طبي

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 هاي تشخيصي و درمانينازايي انواع، علل، روش

 

 اوليه ، ثانويه(تعريف، انواع )

 ناشناختهتخمداني،لوله اي، علل: فاكتورهاي مردانه،

ساير علل: آندومتريوز، مشكالت نزديكي، اختالالت 

 سرويكس، ناهنجاريهاي رحم و بيماريهاي سيستميك

روش هاي تشخيصي : آناليزاسپرم، بررسي تخمك 

گذاري، بررسي وضعيت هورموني، هيتروسالپنگوگرافي و 

 الپاروسكوپي

 ARTدرمان    اشاره به تعاريف 

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 آمنوره

 انواع ، تشخيص و برخورد

 

 اوليه و ثانويه (تعريف )

 انواع

 فيزيولوژيك

 پاتولوژيك

 هيپوتاالموسي -

 هيپوفيزي  -

 دستگاه تناسلي -

 ( POF,PCOSتخمداني ) -

 

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 هاي پيشگيري از بارداريروش 

 انواع

 كارايي و شكست

 مكانيسم اثر

 موارد مصرف

 موارد منع مصرف

 فوائد و عوارض

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 نحوه برخورد با گاالكتوره

 تعريف گاالكتوره

 انواع

 علل

 روش هاي تشخيص و درمان

 

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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تصويربرداري در  داروهاي شايع مصرفي و روش

 تراتولوژي و طبقه بندي داروها -بارداري

 نسخه نويسي

 داروها –الف 

 (A,B,C,D,X)طبقه بندي داروها  -

 داروهاي رايج مصرفي در -

 عفونت ها

 پرفشاري خون

 اختالالت انعقادي

 روش هاي تصويربرداري -ب

 كاربرد

 عوارض

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 انديكاسيون هاي ارجاع مادر و نوزاد در دوران بارداري

 وپس از زايمان

 

 

 انديكاسيون هاي ارجاع در دوران بارداري

 ، حين و بالفاصله بعد از زايمان

 ارجاع نوزاد متعاقب زايمان

هفته پس از  6ساعت تا  42ارجاع پس از زايمان )9

 زايمان(

Bed side teaching■ 

lecture■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based learning■ 

Role play 

Video presentation■ 

Task based learning■ 

demonstration 

Other: 

بیمارستان 

 بهمن واریا22

 

 دکتر نصیری
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 تخمدان پلي كيستيك

(PCO) 

 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 نصیری



 

80 

نحوه برخورد تشخيصي و درماني و نسخه نويسي در 

 AUBموارد 

 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

 

 دکتر نصیری


