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 89-89:

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته  :دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر محبوبه رستمي

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس  80 :دقيقه



عنوان جلسه :بيماريهای قلب در بارداری

شماره جلسه  2 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث اخرين چاپ





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس  :عالئم بيماريهای قلبي درحاملگي،تغيييرات فيزيولوژيک قلب در بارداری،تغييرات EKGو اکوکارديو گرافي در بارداری ،بيماری های

منابع کمکي درس  :ويليامز

دريچه ای قلب در بارداری ،بيماريهای مادر زادی قلب دربارداری ،بيماريهای ترمبو آمبوتيک و MIدر بارداری و کارديوميوپاتي حوالي زايمان


هدف کلي درس :آشنايي باتغييرات فيزيولوژيک قلب در بارداری وتشخيص بيماريهای قلب در بارداری وروش های درمان آن



اهداف جزئي :

 دانشجو بايد قادر به تشخيص تغييرات فيزيولوژيک قلب در بارداری باشد
 دانشجو بايد مادر باردار با بيماری قلبي را بتواند تشخيص دهد

 دانشجو بايد قادر به تشخيص بيماری های دريچه های قلب در بارداری باشد
 دانشجو بايد با بيماری های ترمبو آمبوليک در بارداری آشنا باشد

 دانشجو بايد با کارديوميوپاتي حوالي زايمان آشنا باشد و اهميت آن را بداند
 دانشجو بايد از نحوه برخورد وارجاع مادر بادار مبتال به  MIرا بداند

 دانشجو بايدقادر باشد تغييرات وتفسير  EKGمادر باردار را بداند


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس

 بخش اول درس

 پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاری کالس  :بيمارستان  11بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

 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 عملي



ارزشيابي درس :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 89-89 :

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس  80 :دقيقه



عنوان جلسه :صرع در بارداری

شماره جلسه  1 :از6



منبع اصلي درس:دففورث وبکمن1028





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :تعريف،انواع،علل ونحوه برخوردوارزيابي صرع در حاملگي



هدف کلي درس :تشخيص وارزيابي صرع در بارداری



اهداف جزئي :

منابع کمکي درس - :

 دانشجو بايد قادر باشدانواع وعلل تشنج ها در بارداری آشنا باشد
 دانشجو بايد به مادر مبتال به صرع مشاوره قبل حاملگي بدهد
 دانشجو بايد نحوه اداره صرع در دوران بارداری را بداند
 دانشجو بايد عوارض بارداری همراه باصرع را بداند

 دانشجو بايد تدابير درماني زمان وقوع تشنج در بارداری را بداند

 دانشجو بايد از نحوه درمان صرع وعوارض داروئي با شيردهي آگاهي داشته باشد


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس

 بخش اول درس


پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11

بهمن

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  5:دقيقه

 بخش دوم درس

مدت زمان  55:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملي



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 89-89 :

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس  210 :دقيقه



عنوان جلسه :خونريزی مامائي (دکولمان،جفت سرراهي،

شماره جلسه  4 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث وبکمن1028





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :تعريف، ،علل ،روش های تشخيص خونريزی سه ماهه سوم بارداری



هدف کلي درس :تشخيص وارزيابي ودرمان خونريزيمامائي در سه ماهه سوم ونحوه درمان آن



اهداف جزئي :

آکرتا)DIC ،

منابع کمکي درس  :نواک

 دانشجو بايد به انواع خونريزی های سه ماهه سوم اشنا باشد.

 دانشجو بايد به اهميت دکولمان روشهای تشخيصي ونحوه برخورد مادر باردار مبتال به دکولمان آشنا باشد.

 دانشجو بايد به اهميت جفت سرراهي وانواع آن و روشهای تشخيصي ونحوه درمان(ارجاع) مبتال به جفت سرراهي
بداند.
 دانشجو بايد جفت آکرتا وانواع آن را بشناسد..

 دانشجو بايد نحوه تشخيص جفت آکرتا در گروههای پرخطر مراجعه کننده آشنا باشد.


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس

 بخش اول درس




پرسش و پاسخ و استراحت



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان 2 5:دقيقه

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  20:دقيقه

 بخش دوم درس

مدت زمان 50:دقيقه

جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
واحد مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملي



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي 89-89 :

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس  60 :دقيقه




عنوان جلسه Maternanal Mortality:

شماره جلسه  5 :از6

منبع اصلي درس:آمارهای کشوری نظام مراقبت سالمت مادر



وکتاب بهداشت عمومي

منابع کمکي درس :



امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :تعريف،شاخص های بهداشتي (ايران،منطقه،جهان)



هدف کلي درس :آشنائي با وضعيت شاخص مرگ ومير مادر درايران منطقه وجهان وآشنائي بانظام کشوری مراقبت مادر



اهداف جزئي :

 دانشجو بايد با اهميت مرگ وميرمادران به عنوان شاخص سالمت هر جامعه آشنا باشد.

 دانشجو بايد با آمارهای مرگ ومير مادران در کشور در سال های اخير به تفکيک علل آشنا باشد.
 دانشجو بايد آمارهای مرگ ومير مادران در منطقه در سال های اخير به تفکيک علل آشنا باشد.
 دانشجو بايد آمارهای مرگ ومير مادران در جهان در سال های اخير به تفکيک علل آشنا باشد.
 دانشجو بايد با نظام کشوری ماقبت مادر آشنا باشد.

 دانشجو بايد نقش آينده خود در نظام مراقبت از مادر در جهت جلوگيری از مرگ ومير مادر پي ببرد.


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مدت زمان 5:دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
دانشکده پزشکی

واحد مشهد



مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

کليات درس

 بخش اول درس


مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  20:دقيقه

پرسش و پاسخ و استراحت



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه

مدت زمان  5:دقيقه
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي 89-89 :

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس 210 :دقيقه



عنوان جلسه :دوره پس از زايمان (خونريزی وعفونت)

شماره جلسه  6 :از6



منبع اصلي درس:بکمن،1028دنفورث





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :آشنائي دو عارضه خونريزی وعفونت بعد زايمان



هدف کلي درس :آشنائي با خونريزی زودرس وديرس بعد زايمان و اهميت آن وبيماری های تب دار پس از زايمان



اهداف جزئي :

منابع کمکي درس  :ويليامز 1029

 دانشجو بايد به علل خونريزی زودرس وديرس بعد زايمان آگاه باشد.
 دانشجو بايد به علل بيماری های تب دار بعد زايمان آشنا باشد.

 دانشجو بايد نحوه تشخيص وعلل وانواع خونريزی زودرس وديرس بعد زايمان آگاه باشد.
 دانشجو بايد نحوه درمان خونريزی زودرس وديرس بعد زايمان آگاه باشد.

 دانشجو بايد مديريت بحران در زمان خونريزی شديد بعد زايمان در تسهيالت زايماني آشناباشد.
 دانشجو بايد متريت پس از زايمان را تشخيص بدهد وبه موقع درمان وارجاع دهد.


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



اجزا و شيوه اجرای درس :



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11
بهمن

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد



مقدمه



کليات درس

مدت زمان 20:دقيقه

مدت زمان  55:دقيقه

 بخش اول درس


مدت زمان  20:دقيقه

پرسش و پاسخ و استراحت

 بخش دوم

مدت زمان45:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  20:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  20:دقيقه
ساختار طرح درس روزانه

سال تحصيلي 89-89 :

تاريخ ارائه درس -:

دانشکده :پزشکي

نوع درس:تئوری

مقطع  /رشته دکتری پزشکي

نام مدرس :دکتر رويا نصيری

نام درس (واحد)  :بيماری های زنان

تعداد دانشجو 21:

نيمسال  :اول و دوم 89-89

مدت کالس  210 :دقيقه



عنوان جلسه :خونريزی غير طبيعي رحمي AUB&DUB

شماره جلسه  5 :از6



منبع اصلي درس:دنفورث وبکمن1028





امکانات آموزشي :ديتا پروژکتور



عناوين درس :تعريف، ،علل ،روش های تشخيص خونريزی غير طبيعي رحم درگروه های سني متفاوت



هدف کلي درس :تشخيص وارزيابي ودرمان خونريزی رحم



اهداف جزئي :

منابع کمکي درس  :نواک

 دانشجو بايد قادر باشد با فيزيولوژی سيکل قائدگي طبيعي اشنا باشد.

 دانشجو بايد انواع تقسيم بندی جديد خونريزی غير طبيعي رحم بر اساس آخرين منابع آشنا باشد.

 دانشجو بايد علل خونريزی غير طبيعي رحم را بر اساس تفکيک هر گروه سني از نوزادی تا دوران يائسگي بداند.
 دانشجو بايد راههای تشخيص باليني وآزمايشگاهي خونريزی غير طبيعي رحم در همه گروه های سني بداند.
 دانشجو بايد تدابير درماني خونريزی های غير طبيعي در همه گروه های سني آشنا باشد.

 دانشجو بايد روش های درماني علمي در هنگام خونريزی غير طبيعي شديد آگاهي داشته باشد


روش آموزش :سخنراني -پرسش و پاسخ



محل برگزاری کالس  :بيمارستان 11

بهمن

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه

 کليات درس
 بخش اول درس


مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 2 5:دقيقه

مدت زمان  55:دقيقه
مدت زمان  20:دقيقه

 بخش دوم درس

مدت زمان 50:دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری

مدت زمان  5:دقيقه



وظايف و تکاليف دانشجو :حضور در جلسات اموزش تئوری و عملي



ارزشيابي درس  :پرسش و پاسخ

مدت زمان  5:دقيقه

