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 توسعه آموزش پزشکیدفتر               

 

                                                    زنان و زايمانباليني بخش دورهدرس  طرح
 

  دکتری :یا دوره ع تحصیلیمقط                                 پزشکی دانشکده :                                           1398-1397سال تحصیلی :     

 زنان و زایمان گروه:                                                                     و دوم اولنیمسال تحصیلی  : 

  ( Email : Parisa.Najafi_n@ yahoo.com )پریسا ظریف نجفی  نام مدرس:

 بهمن و 22بیمارستان :  یا دوره زمان  و محل برگزاری کالس                      واحد  8دوماه :دورهیا طول  درس:             تعداد واحد درسی کدنام و 

 آریا  بیمارستان 

                                   ماه  دووره:  مدت د         دروس پیشنیاز:                                                                                                  بالینینوع درس:     

 )آخرین چاپ(  .Danforthکتاب زنان و مامایی  منبع اصلی درس:

 

 2108ویلیامز ) مامایی ( منابع کمکی درس:

 

 :مورد نیاز های ارائه درس و مواد آموزشیروش

 Problem Based -گاهیگزارش صبح – skill lab –انگاهی آموزش درم –( Bedside  teachingراند بالینی ) –پاورپوینت –سخنرانی 

Learning –بحث و پرسش و پاسخ 

 

 

 )درصورت نیاز( و ارزشیابی تکوینی )حین دوره(: ارزشیابی آغازین

DOPS – Mini cex-  پرسش شفاهی -نحوه کنفرانس –یابی لوگ بوک زار 

 

 

 ارزشیابی نهایی:

حرفه ای و نحوه ارائه  اخالق و حضور و غیاب و  ها بخش شرح حالدر  بررسی فعالیت -و کتبی آسکیمتحان ا -لوگ بوک  ارزیابی  –ی هامتحان شفا

 کنفرانس ها

 

 تکالیف

 هامطابق شرح وظایف ارائه شده در کتابچه راهنمای اینترن و استاژر

 

 

 



 

 تاريخ

 

 و  هدف کلي  محتوا

 

 

 امضا مدرس محل آموزش روش ارائه درس اهداف رفتاری

0 

 عوارض بارداري

 پاتولوژي –اتيولوژي  -تعاريف  

 نحوه برخورد و مديريت آن

 روشهاي تشخيصی و درمان

Bed side teaching■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based 

learning■ 

Role play 

Video presentation 

Task based learning■ 

demonstration■ 

Other: 

 22بيمارستان 

 بهمن

 ن آريابيمارستا

 نجفیدکتر 

2 

 بررسی وضعيت جنين در دوران بارداري
 تشخيص –خطرات  –تعريف 

 نحوه برخورد و درمان

Bed side teaching■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based 

learning■ 

Role play 

Video presentation 

Task based learning■ 

demonstration■ 

Other: 

 22بيمارستان 

 بهمن

 رستان آريابيما

 یدکتر نجف

3 

 يائسگی و طب سالمندي
 طبقه بندي –تعريف  –نحوه برخورد 

 روشهاي درمان

Bed side teaching■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based 

learning■ 

Role play 

Video presentation 

Task based learning■ 

demonstration■ 

Other: 

 22بيمارستان 

 بهمن

 ريابيمارستان آ

 یدکتر نجف

4 

 تراپوتيک نسخه نويسی
بيماريها و نحوه  و درمانی یروشهاي تشخيص

 نوشتن نسخ

Bed side teaching■ 

Ambulatory teaching■ 

Problem based 

learning■ 

Role play 

Video presentation 

Task based learning■ 

demonstration■ 

Other: 

 22بيمارستان 

 بهمن

 بيمارستان آريا

 یدکتر نجف


