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 تحصيلی 97-98:

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته  :دكتري پزشکی

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه :پارگی كيسه اب

شماره جلسه 1 :از7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعريف و انواع ،نحوه برخورد ،روشهاي تشخيصی و روشهاي درمان پارگی كيسه آب



هدف كلی درس  :اشنايی با تعريف وعلل و ريسک فاكتورهاو تشخيص ودرمان




اهداف جزئی :
دانشجوبايد تعريف و انواع انرا بداند




نحوه برخورد و راههاي تشخيص را بداند
ريسک فاكتورها را بشناسد



اقدامات درمانی در هر سن حاملگی را بداند



روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :




منابع كمکی درس  :ويليامزup to date -

مقدمه
كليات درس
بخش اول درس

 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03:دقيقه



عنوان جلسه :پره ترم ليبر

شماره جلسه  2 :از 7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعريف-ريسک فاكتورها-نحوه برخورد-راههاي تشخيصی-انواع روشهاي درمانی



هدف كلی درس :اشنايی با تعريف و علل و نحوه برخورد و نحوه درمان



اهداف جزئی :
 دانشجو بايد تعريف را بداند

منابع كمکی درس :ويليامز و اپتوديت

 ريسک فاكتورها را بشناسد

 نحوه برخورد و عوارض را بشناسد
 اقدامات درمانی را بداند


روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :



مقدمه



كليات درس

بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه  :پست ترم

شماره جلسه  0 :از 7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس :تعريف-علل-عوارض-تشخيص-نحوه برخورد-درمان



هدف كلی درس :اشنايی با تعريف و علل و بررسی و درمان



اهداف جزئی :
 دانشجو بايد تعريف را بداند

منابع كمکی درس  :ويليامز و اپتوديت

 علل انرا بشناسد

 عوارض را بداند

 نحوه برخورد را بداند

 اقدامات الزم و درمانی را بشناسد


روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :




مقدمه
كليات درس
بخش اول درس

 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه :عفونتهاي مقاربتی دستگاه تناسلی

شماره جلسه  4 :از 7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعريف -انواع -محلهاي درگيري -راههاي تشخيصی -درمان



هدف كلی درس  :اشنايی با تعاريف و انواع علل و محلهاي درگيري و نحوه برخورد و درمان



اهداف جزئی :
 دانشجو بايد تعاريف را بداند

منابع كمکی درس  :ويليامز و اپتوديت

 بايد عوامل و محلهاي درگيري را بشناسد
 بايد روشهاي تشخيصی را بشناسد
 نحوه برخورد و درمان را بداند


روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :



مقدمه



كليات درس

بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه  :تغييرات فيزيولوژيک در بارداري

شماره جلسه  5 :از 7



منبع اصلی درس:ويليامز





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعريف -بررسی در دستگاههاي مختلف بدن -نحوه برخورد با انها -افتراق بين تغييرات فيزيولوژيک و پاتولوژيک



هدف كلی درس :اشنايی با تعاريف -افتراق تغييرات فيزيولوژيک از پاتولوژيک




اهداف جزئی :
دانشجو بايد تغييرات را بشناسد



منابع كمکی درس :

فيزيولوژيک از پاتولوژيک را افتراق دهد



اشنايی به تغييرات در كليه سيستم هاي بدن باردار پيدا كند



روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :





مقدمه



كليات درس

بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه :اسم و بارداري

شماره جلسه  6:از 7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعريف -انواع – راههاي تشخيص -نحوه برخورد -درمان



هدف كلی درس  :اشنايی با سيستم تنفسی در بارداري -درجه بندي -عوارض -نحوه برخورد -درمان



اهداف جزئی :
 دانشجو بايد تعريف و انواع انرا بداند

منابع كمکی درس :

 عوارض را بداند

 نحوه برخورد را بداند
 درمان را بشناسد


روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :



مقدمه



كليات درس

بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

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 تحصيلی 09-07 :

تاريخ ارائه درس :

دانشکده :پزشکی

نوع درس:تئوري

مقطع  /رشته دكتري پزشکی:

نام مدرس :دكترزهرامحسنيان

نام درس (واحد)  :بيماريهاي زنان و زايمان

تعداد دانشجو 03:

نيمسال  :اول و دوم

مدت كالس  03 :دقيقه



عنوان جلسه :اختالالت كليوي و بارداري

شماره جلسه  7 :از 7



منبع اصلی درسBeckmann:





امکانات آموزشی  :ديتا پروژكتور



عناوين درس  :تعاريف -انواع – علل -روشهاي تشخيص -نحوه برخورد -عوارض -درمانها



هدف كلی درس :اشنايی با انواع و تعاريف انها -عوارض انها -نحوه برخورد با انها -درمان



اهداف جزئی :
 دانشجو بايد تعاريف را بداند

منابع كمکی درس  :ويليامز

 بايد انواع را بشناسد

 بايد عوارض در بارداري انها را بشناسد
 درمانها را بشناسد


روش آموزش :سخنرانی -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجراي درس :



مقدمه



كليات درس

بخش اول درس
 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاري كالس  :بيمارستان 22
بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  05:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

بخش دوم درس

مدت زمان  35:دقيقه



جمع بندي و نتيجه گيري

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوري و عملی



ارزشيابی درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه

