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 نوشين باباپور

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :بيماريهای خوش خيم و بدخيم تخمدان  ،نحوه ی
برخورد تشخيصي با توده های لگني

شماره جلسه  2 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشی :دیتا پروژکتور



عناوین درس  :تشخیص انواع تومورهای تخمدان و لوله ی فالوپ  -نحوه ی برخورد با توده ی لگنی  -ریسک فاکتورهای ایجاد تومورهای
تخمدان  -مرحله بندی تومورهای بدخیم تخمدان  -درمان تومورهای تخمدان  -نحوه ی برخورد و تشخیص های افتراقی و روش های
تشخیصی در توده ی لگنی

منابع کمکي درس :

-

هدف کلی درس  :تشخیص انواع تومورهای تخمدان و لوله ی فالوپ و نحوه ی برخورد تشخیص و درمان تومورهای تخمدان و توده های لگن



اهداف جزئي :
تشخيص انواع تومورهای تخمدان و لوله ی فالوپ
نحوه ی برخورد و تشخيص های افتراقي و روش های تشخيصي در توده ی لگني
 ريسک فاکتورهای ايجاد تومورهای تخمدان
مرحله بندی تومورهای بدخيم تخمدان
درمان تومورهای تخمدان




روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :





محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مقدمه



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
ساختار طرح درس روزانه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم

تاريخ ارائه درس 79-79:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر نوشين باباپور

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :ضایعات پیش تهاجمی و تهاجمی سرویکس

شماره جلسه  1 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور

منابع کمکي درس :

-

عناوين درس  :شناخت فاکتورهای مستعد کننده  -انواع ضایعات پیش تهاجمی  -نقش پاپ اسمیر  -شناخت کانسر سرویکس عالیم و مرحله
بندی و درمان  -نقش واکسیناسیون و چگونگی انجام ان


هدف کلي درس  :اشنایی با ضایعات پیش تهاجمی و تهاجمی سرویکس و نحوه ی پیشگیری و درمان ان



اهداف جزئي :
شناخت فاکتورهای مستعد کننده
انواع ضايعات پيش تهاجمي
نقش پاپ اسمير و نحوه تفسير و برخورد با پاپ اسمير غير طبيعي
شناخت کانسر سرويکس عاليم و مرحله بندی و درمان
 نقش واکسيناسيون و چگونگي انجام ان




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 نوشين باباپور

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :اشنایی با بیماری های خوش خیم و بدخیم رحم

شماره جلسه  5 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور

منابع کمکي درس :

-

عناوين درس  :شناخت فاکتورهای مستعد کننده به ابتال  -انواع هیپرپالزی اندومتر عالیم  ،و درمان ان  -شناخت سرطان اندومتر عالیم آن و
مرحله بندی و درمان  -روشهای تشخیصی ضایعات اندومتر  -تشخیص افتراقی خونریزی های غیرطبیعی رحم


هدف کلي درس  :اشنايي با هيپرپالزی های اندومتر و سرطان رحم و نحوه ی برخورد با انها



اهداف جزئي :
شناخت فاکتورهای مستعد کننده به ابتال
انواع هيپرپالزی اندومتر عاليم  ،و درمان ان
 شناخت سرطان اندومتر عاليم آن و مرحله بندی و درمان
 روشهای تشخيصي ضايعات اندومتر
تشخيص افتراقي خونريزی های غيرطبيعي رحم



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 نوشين باباپور

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :غربالگری کانسر پستان،نحوه ی برخورد تشخيصي
با ترشح غيرطبيعي از پستان

شماره جلسه  4 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :غربالگری کانسر پستان،نحوه ی برخورد تشخيصي با ترشح غيرطبيعي از پستان



هدف کلي درس  :شناخت کانسر پستان و چگونگي برخورد با ترشح غيرطبيعي از پستان



اهداف جزئي :
شناخت عاليم غيرطبيعي در پستان
 فاکتورهای مستعد کننده ی ابتال به کانسر پستان
 انواع کانسرپستان و مرحله بندی و درمان ان
چگونگي غربالگری کانسر پستان در جمعيت عادی و پرخطر
برخورد با ترشح غيرطبيعي از پستان



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 نوشين باباپور

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  70 :دقيقه



عنوان جلسه  :مسايل قانوني مرتبط با صدور گواهي فوت ،گواهي
استعالجي ،موارد سواستفاده جنسي ،سقط جنين ،ختم بارداری

شماره جلسه  6 :از9



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :مسايل قانوني مرتبط با صدور گواهي فوت ،گواهي استعالجي ،موارد سواستفاده جنسي ،سقط جنين درماني
،ختم بارداری به داليل پزشکي



هدف کلي درس  :اشنايي با مسايل قانوني در حيطه زنان و مامايي و گواهي های مرتبط



اهداف جزئي :
چگونگي صدور گواهي فوت و استعالجي
 شناخت انواع هايمن و تفاوت خون قاعدگي از خون ناشي از پارگي هايمن
شناخت زمان مرگ جنين
شناخت عاليم مربوط به سوع استفاده جنسي
شناخت موارد سقط جنين درماني و ختم بارداری



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

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

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

دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي  :نيمسال اول و دوم
دانشکده :پزشکي
مقطع  /رشته دکتری پزشکي
نام درس (واحد)  :بيماری های زنان
نيمسال  :اول و دوم 79-79

تاريخ ارائه درس 79-79:
نوع درس:تئوری
نام مدرس :دکتر نوشين باباپور
تعداد دانشجو 21:
مدت کالس  70 :دقيقه

 عنوان جلسه  :اختالفات هیپرتانسیو در حاملگی


منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن

شماره جلسه  6از 6


منابع کمکی درس  :بیماریهای مامایی ویلیامز -0281

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس IUFD-Still Birth :
هدف کلی درس  :آشنایی با تعریف علل عالیم و نحوه برخورد با حاملگی های همراه با  IUFD-Still Birthو عوارض
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 آشنایی با تعریف IUFD-Still Birth
 علل IUFD-Still Birth
 عالیم IUFD-Still Birth
 عوارض IUFD-Still Birth
 نحوه برخورد با حاملگی های همراه با IUFD-Still Birth


 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  01 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  41 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  01 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان  41 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  01 :دقیقه

وظایف و تکالیف دانشجو  :پیش مطالعه درس آینده – مطالعه دروس تدریس شده
 ارزشیابی درس  :سوال شفاهی و آزمون کتبی پایان ترم

مدت زمان  01 :دقیقه

