
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  ساختار  طرح درس روزانه
 

  :تاريخ ارائه درس     92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    رشته دكتري پزشكي عمومي / مقطع 

  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي   –زنان )  :  واحد(نام درس 

  قيقه د 90:  مدت كالس   :نيمسال  
  

   6از   1: شماره جلسه   خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي: عنوان جلسه  •

     2008بيماري هاي  زنان و مامائي دنفورث :  منبع اصلي درس   •
 2003بيماري هاي  مامائي ويليامز : منابع كمكي درس  •

اندوكرينولوژي  – 2005بيماري هاي  زنان نواك  –
  اسپيروف    

  ويدئو پروژكتور  –وايت برد  –مپيوتر كا: امكانات آموزشي  •

  )  AUB  (–  )DUB( خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي : عناوين درس  •

  آشنايي با خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي : هدف كلي درس  •

 :دانشجو بايد قادر باشد در پايان كالس موارد زير را توضيح دهد: اهداف جزئي •
  نام ببرد و تعريف نمايد   انواع خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي را 
  را طبقه بندي نمايد  AUBعلت  
  را بداند  AUBراه هاي تشخيص  
  را بداند   AUBدرمان هاي مختلف  
 را بداند  DUBتعريف  
 آموزش اصول اخالق پزشكي مرتبط با موضوع  

  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري كالس  •كمك و نظرخواهي از دانشجويان          –پرسش و پاسخ  –سخنراني :  روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   30:    مدت زمان 
 يقهدق   10:    مدت زمان 
  دقيقه   30:    مدت زمان 

 دقيقه   5:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  مطالعه دروس تدريس شده  –پيش مطالعه درس آينده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سئوال شفاهي      ارزشيابي درس •

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  ساختار  طرح درس روزانه
 

  :ارائه درس  تاريخ   92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    رشته دكتري پزشكي عمومي/ مقطع 

  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي  –بيماري هاي زنان )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه  90:  مدت كالس   :نيمسال  
  

   6از   2: شماره جلسه   داري روش هاي جلوگيري از بار: عنوان جلسه  •

 2003بيماري هاي  مامائي ويليامز : منابع كمكي درس  •     2008بيماري هاي  زنان و مامائي ، دنفورث :  منبع اصلي درس   •
      2007بيماري هاي  زنان نواك  –

  ويدئو پروژكتور  –وايت برد  –كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

  هاي جلوگيري از بارداري آشنايي باروش : عناوين درس  •

  يادگيري روش هاي مختلف جلوگيري از بارداري : هدف كلي درس  •

 :دانشجو بايد در پايان كالس قادر باشد موارد زير را توضيح دهد: اهداف جزئي •
  انواع روش هاي جلوگيري از بارداري را نام ببرد   
  ري از بارداري تركيبي را بيان كند  انديكاسيون ها و كنتراانديكاسيون قرص هاي جلوگي –فوايد  
  عوارض قرص هاي جلوگيري از بارداري تركيبي را نام ببرد  
  روش هاي تزريقي جلوگيري از بارداري و فوايد و عوارض آن و چگونگي استفاده از آن ها را بداند   
 روش هاي بارير جلوگيري از بارداري و فوايد و مضرات آن را بداند   
 و انديكاسيون ها و كنتراانديكاسيون ها و عوارض آن را بداند  IUDاز چگونگي استفاده  
 راه هاي جلوگيري از بارداري در موارد اورژانسي را بداند  
 در مورد عقيم سازي دائمي و روش هاي آن توضيح دهد  
 آموزش اصول اخالق پزشكي مرتبط با موضوع  

  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري كالس  •                                     اساليد      –پرسش و پاسخ  –سخنراني : روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    ن مدت زما
  دقيقه   30:    مدت زمان 

 دقيقه   5:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  سئوال و پاسخ آن در مورد درس ارائه شده  3طرح  –مطالعه دروس داده شده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سئوال شفاهي           ارزشيابي درس •

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

  ح درس روزانهساختار  طر
 

  :تاريخ ارائه درس    92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    رشته دكتري پزشكي عمومي/ مقطع 

  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي –بيماري هاي زنان )  :  واحد(نام درس 

  ه دقيق 90:  مدت كالس   :نيمسال  
  

   6از   3: شماره جلسه   بيماري هاي  عفوني دستگاه ژنيتال : عنوان جلسه  •

بيماري هاي  مامائي ويليامز :    منابع كمكي درس  •       2008بيماري هاي  زنان و مامائي ، دنفورث :  منبع اصلي درس   •
      2007بيماري هاي  زنان نواك  – 2003

  ويدئو پروژكتور  –برد  وايت –كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

  واژينيت و سرويسيت : عناوين درس  •

  آشنايي با واژينيت ها و سرويسيت ها : هدف كلي درس  •
 :دانشجو بايد در پايان كالس قادر باشد موارد زير را توضيح دهد: اهداف جزئي •

  خصوصيات ترشحات طبيعي واژن را بداند   
  انواع واژينيت ها را نام ببرد  
  ينه ساز ، عالئم و درمان عفونت كانديدايي واژن را توضيح دهد  عوامل زم 
  عوامل زمينه ساز ، عالئم و درمان واژينيت تريكومونايي را توضيح دهد    
 عوامل زمينه ساز ، عالئم و درمان واژينوز باكتريايي را توضيح دهد     
 ضيح دهد انواع سرويسيت ها ، عوامل پاتوژن ، عالئم و درمان سرويسيت را تو 
 آموزش اصول اخالق پزشكي مرتبط با موضوع  

  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري كالس  •سخنراني و پرسش و پاسخ                                                    :    روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   5:    مدت زمان   مقدمه  •

   درسكليات  •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   35:    مدت زمان 
 دقيقه   10:    مدت زمان 
  دقيقه   25:    مدت زمان 

 دقيقه   5:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  پيش مطالعه دروس آينده و مطالعه دروس داده شده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سئوال شفاهي   ي درسارزشياب •

 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  ساختار  طرح درس روزانه
 

  :تاريخ ارائه درس    92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي  –رشته كارآموزي زنان  / مقطع 

  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي –هاي زنان  بيماري)  :  واحد(نام درس 

  دقيقه 120:  مدت كالس   :نيمسال  
  

   6از   4: شماره جلسه   بيماري هاي  عفوني دستگاه ژنيتال : عنوان جلسه  •

مامائي ويليامز  بيماري هاي :   منابع كمكي درس  •      2008بيماري هاي  زنان و مامائي ، دنفورث :    منبع اصلي درس   •
        2007بيماري هاي  زنان نواك  – 2003

  ويدئو پروژكتور  –وايت برد  –كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

  سل دستگاه ژنيتال ) ج  PIDبيماري هاي  التهابي لگن ) بيماري هاي  منتقله از راه جنسي ب ) الف : عناوين درس  •

  بيماري هاي  التهابي لگن و سل ژنيتال  –تقله از راه جنسي آشنايي با بيماري هاي  من: هدف كلي درس  •

 :دانشجو بايد در پايان كالس قادر باشد موارد زير را توضيح دهد: اهداف جزئي •
  بيماري هاي  منتقله از راه جنسي را نام ببرد   
  راه هاي تشخيص و درمان عفونت هرپس ژنيتال را بداند   –عالئم كلينيكال  
  سيفليس ژنيتال را توضيح دهد   -راه هاي تشخيص و درمان پاپيلوما ويروس   –ال عالئم كلينيك 
  و عالئم و درمان آن ها را توضيح دهد   STDساير ضايعات پرينه ناشي از  
 را بداند   PIDجرم هاي مسئول   –عالئم  – PIDعوامل زمينه ساز  
 را نام ببريد   PIDانديكاسيون هاي بستري در  
 را توضيح دهد  PIDهاي انواع درمان  
 ژنيتال و اثر آن بر نازائي و درمان آن را توضيح دهد  TBخصوصيات   
 آموزش اصول اخالق پزشكي مرتبط با موضوع  

  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري كالس  •اساليد                                          –پرسش و پاسخ  –سخنراني :  روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   40:    مدت زمان 
 دقيقه   10:    مدت زمان 
  دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  سئوال و پاسخ آن در مورد درس ارائه شده  3طرح  –مطالعه دروس داده شده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سئوال شفاهي   ارزشيابي درس •



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

  ساختار  طرح درس روزانه
 

  :تاريخ ارائه درس    92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    رشته دكتري پزشكي عمومي / مقطع 

  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي –بيماري هاي زنان )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه    90:    مدت كالس   :نيمسال  
  

    6از   5: شماره جلسه   بيماري هاي  طبي در بارداري : عنوان جلسه  •

 2003بيماري هاي  مامائي ويليامز :  منابع كمكي درس  •      2008بيماري هاي  زنان و مامائي ، دنفورث :    منبع اصلي درس   •
         2007بيماري هاي  زنان نواك  –

  ويدئو پروژكتور  –وايت برد  –كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

  كليوي در بارداري  بيماري هاي ) بيماري هاي  قلبي در بارداري  ب ) الف : عناوين درس  •
  آشنايي با بيماري هاي  قلبي و كليوي در بارداري : هدف كلي درس  •
 :دانشجو بايد در پايان كالس قادر باشد موارد زير را توضيح دهد: اهداف جزئي •

  عروقي فيزيولوژيك در بارداري را بداند   –تغييرات قلبي  
  تقسيم بندي نارسائي قلبي را توضيح دهد   
  يماري هاي  دريچه اي قلب و اثرات حاملگي بر آن ها و درمان آن را توضيح دهد انواع ب 
  بيماري هاي  مادرزادي قلب و اثرات بارداري بر آن را توضيح دهد   
 اقدامات حين زايمان براي بيماري هاي  قلبي سيانوتيك را توضيح دهد   
 نحوه برخورد با انفاركتوس ميوكارد در حاملگي را بداند   
 وه ي برخورد با دريچه مكانيكي قلبي در بارداري را بداند نح 
 تغييرات سيستم پيلوكاليسيل و ادراري در حاملگي را بداند  
 اجرام مسئول بيماري هاي  عفوني ادراري را نام ببرد  
 تعريف باكتريوري بدون عالمت و عالئم و درمان آن را در بارداري توضيح دهد  
 و درمان آن ها را در بارداري توضيح دهد پيلونفريت  –عالئم سيستيت  
 عوارض نارسايي حاد و مزمن كليه در بارداري را بداند  
 برخورد با بيمار دياليزي و پيوند كليه باردار را بداند  
 آموزش اصول اخالق پزشكي مرتبط با موضوع  

  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري   •   بحث و نظرخواهي از دانشجويان        –پرسش و پاسخ  –سخنراني :  روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه 45:    مدت زمان 
 دقيقه   5:    مدت زمان 
  دقيقه   35:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  مطالعه دروس تدريس شده  –پيش مطالعه دروس آينده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سئوال شفاهي   ارزشيابي درس •



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش ركز م

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

  ساختار  طرح درس روزانه
 

  :خ ارائه درس  تاري  92-91:  سال تحصيلي  

  تئوري : نوع درس    پزشكي : دانشكده 

  دكتر نوشين باباپور : نام مدرس    كارآموزي زنان / رشته دكتري پزشكي عمومي / مقطع 

  نفر  15: تعداد دانشجو    زايمان و مامائي –بيماري هاي زنان )  :  واحد(نام درس 

  ساعت   1:  مدت كالس   :نيمسال  
  

   6از   6: شماره جلسه   روش هاي تشخيص بارداري و عالئم : عنوان جلسه  •

بيماري هاي  زنان و مامائي دنفورث  : منابع كمكي درس   •  بيماري هاي  مامائي و بارداري ويليامز   :  منبع اصلي درس   •

  ويدئو پروژكتور  –وايت برد  –كامپيوتر : امكانات آموزشي  •

  ري و عالئم مشخصه بارداري روش هاي تشخيص باردا: عناوين درس  •

  عالئم مشخصه بارداري و روش هاي تشخيص بارداري : هدف كلي درس  •

 دانشجو بايد بتواند در پايان كالس ؛: اهداف جزئي •
  شواهد فرضي بارداري را توضيح دهد   
  شواهد احتمالي بارداري را توضيح دهد   
  شواهد قطعي بارداري را توضيح دهد  
  سن بارداري را نام ببرد  –ال براي تشخيص قلب جنين راههاي پاراكلنيك 
 در مورد گنادوتروپين جفتي خصوصيات و ميزان افزايش و كاهش آن  در بارداري توضيح دهد  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
  بهمن  22بيمارستان : محل برگزاري كالس  •اساليد                                        –پرسش و پاسخ  –سخنراني :    روش آموزش  •

  : اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   5:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   20:    مدت زمان 
 دقيقه   5:    مدت زمان 
  هدقيق   20:    مدت زمان 

 دقيقه   5:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري  •

  سئوال و پاسخ آن در مورد درس ارائه شده  3طرح  –مطالعه دروس داده شده : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   5:    مدت زمان   سئوال شفاهي   ارزشيابي درس •

 
 


