دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 89-89 :

تاریخ ارائه درس  :هر دوماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری عمومی /پزشکی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51-35 :

نیمسال  :اول و دوم

مدت کالس  06 :دقیقه

 عنوان جلسه  :بیماریهای تیروئید در بارداری
 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث (آخرین چاپ)

شماره جلسه  5از 0


منابع کمکی درس  :بیماریهای مامایی ویلیامز -0659
پروتکل کشوری غدد

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :تیرویید .تغییرات در بارداری .بیماریهای ان
هدف کلی درس  :آشنایی با مشکالت تیرویید در بارداری عوارض و درمان ان
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 تیرویید وتغییرات ان در بارداری
 تشخیص هیپوتیروییدی
 تشخیص هیپر تیروییدی
 عوارض
 درمان هر کدام
 بدخیمی های تیرویید در بارداری


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

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  56 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  06 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 6 :



بخش دوم درس

مدت زمان 06 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  56 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 87-98 :

تاریخ ارائه درس  :هر دو ماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکی عمومی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51-35 :

نیمسال  :اول ودوم

مدت کالس 506 :دقیقه

 عنوان جلسه  :پایش و ارزیابی جنین
 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 0669

شماره جلسه  0از 0


منابع کمکی درس  :بیماریهای مامایی ویلیامز -0659

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :یادگیری ارزیابی جنین
هدف کلی درس  :آشنایی با روشهای ارزیابی جنین و تفسیر آنها
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 هدف پایش جنین چیست
 تشخیص زجر جنینی
 اختالالت ضربان قلب جنین و تغییر پذیری آن
 تستهای ارزیابی پیش از زایمان جنین
 تستهای ارزیابی حین زایمان جنین
 تفسیر تستها
 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  56 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  06 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  56 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 06 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  56 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 89-89 :

تاریخ ارائه درس  :هر دو ماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکی عمومی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51-35 :

نیمسال  :اول و دوم

مدت کالس  506 :دقیقه

 عنوان جلسه  :لیومیوم
 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 0669

شماره جلسه  3از 0


منابع کمکی درس  :بیماریهای زنان نواک 2016
اندوکوینولوژی اسپیروف

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :لیومها و تو ده های خوش خیم رحم
هدف کلی درس  :آشنایی با توده های خوش خیم رحم
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 تشخیص تو ده های رحم
 علت بوجود امدن
 عوارض لیومها
 درمان
 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  56 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  01 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  56 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان  01 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  56 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 89-89 :

تاریخ ارائه درس  :هر دو ماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکی عمومی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51 -31

نیمسال  :اول و دوم

مدت کالس  506 :دقیقه

 عنوان جلسه  :اختالفات هیپرتانسیو در حاملگی
 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 0669

شماره جلسه  0از 0


منابع کمکی درس  :بیماریهای مامایی ویلیامز -0659

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :فشار خون گذاری بارداری – فشار خون مزمن – پره اکالمپسی
هدف کلی درس  :آشنایی با اختالالت فشار خون در حاملگی و مدیریت آن
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 انواع اختالالت فشار خون در بارداری
 اتیولوژی – پیشگوئی و نحوه پیشگیری از آنها
 نحوه برخورد با پره اکالمپسی ضعیف  ،شدید
 نحوه برخورد با فشار خون مزمن
 نحوه برخورد با فشار خون گذاری بارداری
 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  56 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  06 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  56 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان  06 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  56 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 87-98 :

تاریخ ارائه درس  :هر دو ماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکی عمومی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51-31 :

نیمسال  :اول ودوم

مدت کالس  506 :دقیقه

 عنوان جلسه  :اندومتریوز و ادنومیوز

شماره جلسه  1از 0

 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 0669

 منابع کمکی درس  :بیماریهای زنان نواک  0650اندوکوینولوژی
اسپیروف

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :درد لگنی اندومتریوز و ادنومیوز
هدف کلی درس  :آشنایی با علل درد لگنی
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 تعریف اندومتریوز و ادنومیوز
 تشخیص اندومتریوز و اندومتریوما
 تشخیص ادنومیوز
 عوارض وعالیم
 ظبقه بندی
 درمان طبی
 درمان جراحی
 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان  56 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  06 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  56 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان  06 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  56 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ) EDC
مرکز طرح و برنامه ریزی آموزشی

واحد مشهد

دانشکده پزشکی
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصیلی 97-98 :

تاریخ ارائه درس  :هر دو ماه

دانشکده  :پزشکی

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکی عمومی

نام مدرس  :دکتر پریسا ظریف نجفی

نام درس ( واحد )  :زنان – زایمان و مامایی

تعداد دانشجو 51-31 :

نیمسال  :اول و دوم

مدت کالس  60 :دقیقه

 عنوان جلسه :بیماریهای جراحی و شکم حاد در بارداری
 منبع اصلی درس  :بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 0669

شماره جلسه  0از 0


منابع کمکی درس  :بیماریهای مامایی ویلیامز -0659
بیماریهای زنان نواک 0650

امکانات آموزشی  :کامپیوتر – وایت برد – ویدئو پروژکتور
عناوین درس  :شکم حاد ودرمان
هدف کلی درس  :بیماریهای جراحی و شکم حاد در بارداری
 اهداف جزئی  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس موارد زیر را توضیح دهد .
 تعریف شکم حاد در بارداری
 تشخیص شکم حاد در بارداری
 مدیریت شکم حاد
 د رمان طبی یا جراحی
 عوارض شکم حاد در بارداری
 روش آموزش  :سخنرانی – پرسش و پاسخ – کمک و نظرخواهی از دانشجویان

 محل برگزاری کالس  :بیمارستان  00بهمن

اجزا و شیوه اجرای درس :
 مقدمه

مدت زمان 1 :دقیقه

 کلیات درس


بخش اول درس

مدت زمان  06 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  6 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان  06 :دقیقه

 جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

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

مدت زمان  56 :دقیقه

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 پريسا ظريف نجفي

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 79-79

مدت کالس  79 :دقيقه



عنوان جلسه  :برخورد با حاملگي چندقلويي

شماره جلسه  5 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ و نسخه آخر بکمن





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :برخورد با حاملگي چندقلويي



هدف کلي درس  :شناخت دوقلويي و برخرد با حاملگي چندقلويي

منابع کمکي درس - :

اهداف جزئي :
 عوامل مستعد کننده ی ايجاد چندقلويي
 انواع حاملگي چندقلويي
 عوارض مادری و جنيني در چندقلويي
 نحوه ی اداره ی حاملگي چندقلويي و نحوه ی ختم بارداری


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

