
به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١

کالس درس در یک هفته)ساعت از2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

کارآموزيتحصیلی:يو رشتهمقطعزنان و زایمانگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
یش نیاز: پنوع واحد:  تعداد واحد:زنان و زایماننام درس:

مکان برگزاري: ------- :ساعت------- :زمان برگزاري کالس: روز
ذکر 3درصفحه مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):دکترآزاده اکبري سنهمسئول درس: تعداد دانشجویان:

شده است.
(لطفاً شرح دهید):رسشرح د

دوره آموزشی کارآموزي زنان و زایمان و مامایی

)است همان هدف بینابینی طرح دوره(:یهدف کل
هاي زنان و زایمان و ماماییآشنایی با بیماری

آناتومی دستگاه تناسلی مونثاهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.حدود پرینه ، وولو،واژن ، سرویکس ،رحم و ضمائم-
شناختی)هدف را فهرست کند. (قسمتها و حدود اصلی لگن استخوانی-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (یختلف رحم ، لوله هاي رحمی ،تخمدانها،عروق اصلی لگنقسمتهاي م-
تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ارتباطات اجزاء مختلف سیستم تناسلی داخلی و خارجی را بایکدیگر و با عروق و لیگامانهاي اصلی لگنی- 

ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
1جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبضوع درسمو

ــاتومی سیســتم تناســلی آناتومی دستگاه تناسلی مونث120تا 90 آن
خارجی

سخنرانی
اسالید
موالژ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

ــاتومی سیســتم تناســلی  آن
داخلی و تخمدانها

ارزیابی بر روي موالژ

آناتومی لگن استخوانی

ژي قاعدگی و بلوغ جنسیوفیزیول:ي جلسه دوماهداف رفتار
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ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

٢

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.عملکرد محور هیپوتاالموس،هیپوفیز،تخمدان ورحم و رابطه آنها-
شناختی)هدف فهرست کند. (سیکل تخمدانی و رحمی را در طی قاعدگی-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (آن مراحل مختلف بلوغ جنسی و اختالالت-
را تجزیـه و تحلیـل کنـد.    ارتباط عملکرد محور با تغییرات سیکل قاعدگی و تغییرات بلوغ جنسی و اختالالت پاتولوژیـک آن .-

(هدف شناختی)
ي مطالببندي ارائهجدول زمان

2جلسه
مدت زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــاالموس فیزیولوژي قاعدگی و بلوغ120تا 90 عملکــرد محــور هیپوت
هیپوفیز تخمدان

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

تغییــرات فیزیولوژیــک ســیکل 
قاعدگی

تغییــرات فیزیولوژیــک بلــوغ   
اختالالت قاعدگی و بلوغ

و جفتتغییرات فیزیولوژیک باردارياهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.تغییرات فیزیولوژیک ژنیتالیا طی حاملگی-
شناختی)هدف را فهرست کند. (ژیک خونی،گوارشی،قلبی ریوي و ادراري در بارداريوتغییرات فیزیول-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (عملکرد جفت طی بارداري-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ي فیزیولوژیک بارداري رابشناسد و تفاوت آن باتغییرات پاتولوژیکیافته ها-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
3جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تغییرات فیزیولوژیک بارداري و 120تا 90
جفت

سخنرانییتالیاتغییرات فیزیولوژیک ژن
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــ
پایان دوره

ــایر    ــک س ــرات فیزیولوژی تغیی
ارگانهاي بدن 
عملکرد جفت

سقط و حاملگی خارج از رحماهداف رفتاري جلسه چهارم:
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٣

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.انواع سقط و علل آن .-
شناختی)هدف را فهرست کند. (علل و عوامل خطر بارداري خارج رحمی و عالئم آن-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (ماهه اول3رویکرد تشخیصی و اصول اولیه درمان خونریزي -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)رویکرد بالینی به تشخیص هاي افتراقی خونریزي سه ماهه اول-

ي مطالبارائهبنديجدول زمان
4جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیسقط علل انواع عالئمسقط و حاملگی خارج از رحم90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

حاملگی خارج رحمی علل انواع 
عالئم

ــفاهی  ــان شـ امتحـ
پایان دوره

ی و درمـانی بـه   رویکرد تشخص
ماهه اول بارداري3خونریزي 

خونریزي سه ماهه سوم باردارياهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.علل و عوامل خطر دکولمان و جفت سرراهی -
شناختی)هدف د. (را فهرست کندکولمان و خونریزي ناشی از جفت سرراهیعالئم -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و درمانی و روش انتخابی زایمان در دکولمان و جفت سرراهی-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)چگونگی برخورد بابیمار مبتال به خونریزي سه ماهه سوم -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
5جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبسموضوع در

سخنرانیدکولمان جفت علل و عالئمخونریزي سه ماهه سوم بارداري90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

ــفاهی جفت سرراهی علل و عالئم ــان شـ امتحـ
پایان دوره

رویکرد تشخیصی و درمانی

جنیني دوران بارداري و تستهاي غربالگريمراقبت هااهداف رفتاري جلسه ششم:
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٤

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.اصول معاینه زن باردار و زمان بندي ویزیت هاي بارداري -
شناختی)هدف را فهرست کند. (آزمایشات و تصویر برداري هاي الزم در بارداري -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (داريتستهاي غربالگري شایع در بار-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)نحوه تفسیر تست هاي غربالگري و اقدامات بعدي الزم -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
6جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

مراقبت هـاي دوران بـارداري و   90
يتستهاي غربالگر

ــدي    ــان بن ــه و زم ــول معاین اص
هاویزیت

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزین
پایان دوره

آزمایشات و تصویر بـرداري هـاي   
الزم در بارداري

تســـتهاي غربـــالگري شـــایع در 
بارداري

روش هاي ارزیابی سالمت جنیناهداف رفتاري جلسه هفتم:
ی رود:از فراگیر انتظار مرسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.اندیکاسیونهاي انجام تست هاي ارزیابی سالمت جنین -
شناختی)هدف را فهرست کند. ((BPP,OCT,NST)تستهاي شایع -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (اصول اولیه ارزیابی مانیتورنیگ قلب جنین-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)یننتایج حاصل از تست هاي ارزیابی سالمت جنین و عالئم زجر جن-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
7جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــالمت   120تا 90 ــابی س ــاي ارزی روش ه
جنین

ــگ   ــیر مانیتورنی ــناخت و تفس ش
قلب جنین

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

شـــــــــناخت و تفســـــــــیر 
(BPP,OCT,NST)

ــفاهی  ــان شـ امتحـ
پایان دوره

ــایج   ــیر نتــ ــناخت و تفســ شــ
غیرطبیعـــی تســـتهاي ارزیـــابی 

سالمت جنین
اختالالت مایع آمنیون و حوادث بندنافاهداف رفتاري جلسه هشتم:
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٥

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.آمنیوس)انواع اختالالت مایع آمنیون(الیگووپلی هیدر-
شناختی)هدف را فهرست کند. (علل تغییرات مایع آمنیون و پروالپس بندناف-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و درمانی به اختالالت مایع آمنیون و پروالپس بندناف-
را تجزیـه و تحلیـل کنـد. (هـدف     الت مـایع آمنیـون  جنینی بـا اخـتال  –ارتباط عملکرد جفت و بیماریهاي زمینه اي مادري -

شناختی)
ي مطالببندي ارائهجدول زمان

8جلسه
مدت زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

اختالالت مایع آمنیـون و حـوادث   90
بندناف

سخنرانیالیگوهیدرآمنیوس علل عالئم
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
ن دورهپایا

پلی هیدرآمنیوس علل و عالئم
پروالپس بندناف علل و عالئم  

ــی و  ــاي  تشخیصــ رویکردهــ
درمانی

مراحل زایمان طبیعیاهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.لیبر حقیقی و شروع زایمان–عالئم -
شناختی)هدف را فهرست کند. (مان و مانورهاي زایمانمراحل زای-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (جنینیstationمفهوم دیالتاسیون،افاسمان،پرزانتاسیون و -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)چگونگی پیشرفت زایمان-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
9جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ي شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تدریس 
ارزشیابی

ــان  120تا 90 ــل زایمــ مراحــ
طبیعی

سخنرانیشناسایی مراحل زایمان
اسالید

پرسش و 
پاسخ

ــان   ــه اي پای چهارگزین
دوره

امتحان شـفاهی پایـان   شناسایی مانورهاي زایمان
دوره

ارزیابی بر روي موالژstationمفهوم دیالتاسیون افاسمان پرزانتاسیون و 
ستوشی و پرزانتاسیون هاي غیر طبیعییدرفتاري جلسه دهم:اهداف
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٦

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.علل و تعریف دیستوشی در مراحل مختلف زایمان-
شناختی)هدف را فهرست کند. (پرزانتاسیونهاي غیرطبیعی جنین و علل آن-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (ویکرد درمانی اولیه آن علل  و مفهوم دیستوشی شانه و ر-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مفهوم انواع دیستوشی و رویکرد تشخیصی درمانی مناسب در هر مورد آن-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
10جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

پرزانتاسیون هاي غیر دستوشی و 90
طبیعی

ــف   ــل مختل ــی در مراح دیستوش
زایمان

سخنرانی
اسالید
موالژ

ــه اي  چهارگزینــ
پایان دوره

ــفاهی پرزانتاسیونهاي غیرطبیعی جنین ــان ش امتح
پایان دوره

دیستوشی شانه 
تشخیصی و درمانیهايرویکرد

پارگی زود رس کیسه آبو زایمان زودرس و دیررساهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.PROMتعریف زایمان زودرس ،دیررس و -
شناختی)هدف را فهرست کند. (PROMعلل منجر به زایمان زودرس و دیررس و -
شناختی)هدف (را توضیح دهد.PROMرویکرد تشخیصی و درمانی و زایمان زودرس و دیررس و -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)و علل اقدامات درمانی الزم در هر موردPROMعوارض ناشی از زایمان زودرس و دیررس و - 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
11جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــررس و  90 ــان زودرس و دیــ زایمــ
PROM

سخنرانیزایمان زودرس علل و عالئم
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــ
پایان دوره

پارگی زودرس کیسه آب علـل و  
عالئم

ــفاهی  ــان ش امتح
پایان دوره

زایمان دیررس علل و عالئم  
تشخیصی و درمانیهايرویکرد

ترمبوز)DVT-ریوي-(قلبی عروقی1بیماریهاي زمینه اي در باردارياهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
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٧

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.عروقی و ریوي در بارداري و عالئم آن-بیماریهاي شایع قلبی-
شناختی)هدف را فهرست کند. (علل و عوامل خطر ترومبوز عمقی در بارداري-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (مقی در بارداررویکرد تشخیصی و درمانی به ترومبوز ع-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)اثرات متقابل بارداري و بیماریهاي مذکور بر یکدیگر-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
12جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیبیماریهاي ریوي شایع1بیماریهاي زمینه اي در بارداري 90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزین
پایان دوره

امتحان شفاهی بیماریهاي قلبی عروقی شایع
پایان دوره

،آمبولی ریه DVTترومبوز عمقی 
رویکردهاي تشخیصی و درمانی

تالالت شایع ادراري گوارشی اندوکرین هماتولوژي نورولوژي)(اخ2بیماریهاي زمینه اي در بارداري اهداف رفتاري جلسه سیزدهم:

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.بیماریهاي شایع ادراري،گوارشی،خونی،تیروئید و صرع-
شناختی)هدف را فهرست کند. (عالئم شایع هر یک در بارداري-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و درمانی هر کدام -
اثرات متقابل بارداري و بیماریهاي مذکور بر یکدیگر  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
18جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیتالالت شایع ادراري اخ2بیماریهاي زمینه اي در بارداري 120تا 90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره اختالالت شایع گوارشی

صرع
اختالالت تیروئید 

آنمی
و چندقلوییIUGRدهم:چهاراهداف رفتاري جلسه (



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

٨

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( ماید.را ذکر نانواع چند قلویی و علل آن -
شناختی)هدف را فهرست کند. (و علل آن IUGRانواع -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (به هر کدامIUGRرویکرد تشیخصی و درمانی-

را تجزیه و تحلیل کند. (هدف IUGRارتباط اختالالت عملکرد جفتی و بیماریهاي زمینه اي مادري و جنینی با بروز -
ي مطالبدي ارائهبنجدول زمانشناختی)

13جلسه
مدت زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

90IUGRسخنرانیچند قلویی علل و عالئمو چندقلویی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــ
پایان دوره

ــفاهی IUGRعلل و عالئم  ــان ش امتح
پایان دوره

تشیخصی و درمانیهايرویکرد

RHعدم سازگاري زدهم:نپااهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.Rhعوامل مستعد کننده براي ناسازگاري -
شناختی)هدف را فهرست کند. (Rhعالئم و روشهاي تشخیصی ناسازگاري-
شناختی)هدف (را توضیح دهد. Rhناسازگاريروشهاي پیشگیري از بروز.-
و علت و اهمیت  تکرار آن در بارداري هاي بعدي را تجزیه و تحلیل کند. Rhارتباط پاتو فیزیولوژیک با بروز عالئم ناسازگاري -

(هدف شناختی)
ي مطالببندي ارائهجدول زمان

14جلسه
مدت زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیعوامل مستعد کنندهRHعدم سازگاري 90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

عالئــــم و روشــــهاي 
تشخیصی

ــگیري و   ــرد پیش رویک
درمان

و فشارخون در بارداريپره اکالمپسیزدهم:شاناهداف رفتاري جلسه 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

٩

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.یف آن انواع فشارخون در بارداري و تعر-
شناختی)هدف را فهرست کند. (عالئم پره اکالمپسی و پره اکالمپسی شدید -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و درمانی به پره اکالمپسی -
(هـدف  ا تجزیه و تحلیل کنـد.  آن رعوامل مادري و جنینی (کوتاه مدت و طوالنی مدت) ناشی از فشارخون و پره اکالمپسی و اهمیت- 

شناختی)
ي مطالببندي ارائهجدول زمان

19جلسه
مدت زمان(دقیقه)

ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

و فشــارخون در پــره اکالمپســی 120تا 90
بارداري

تعریف انواع فشـارخون  
در بارداري

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

چهــار گزینــه اي  
هپایان دور

ــفائی عالئم پره اکالمپسی ــان شـ امتحـ
پایان دوره

رویکـــرد تشخیصـــی و 
درمانی پره اکالمپسی

دیابت بارداريدهم:هفاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.انواع دیابت در بارداري -
شناختی)هدف ا فهرست کند. (رعوامل مادري و جنینی دیابت بارداري -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و درمانی دیابت در بارداري -
نتایج تستهاي غربالگري دیابت در بارداري را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
20جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
رزشیابیاي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیتعریف و انواع دیابت در بارداريدیابت بارداري90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

ــفاهی عوامل مادري و جنینی دیابت ــان شـ امتحـ
پایان دوره

رویکـــرد تشخیصـــی و درمـــانی 
دیابت در بارداري



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١٠

PartumstPoنفاس طبیعی و عفونتهاي دهم:هجرفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.تغییرات فیزیولوژیک دوران  بعد از زایمان -
شناختی)هدف را فهرست کند. (علل تب بعد از زایمان و عفونهاي نفاسی -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (ریکرد تشخیصی و درمانی و عفونتهاي بعد از زایمان -
د تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک بعد از زایمان را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)رون-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
17جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــاي   90 ــی و عفونته ــاس طبیع نف
دوران نفاس

سخنرانیتغییرات طبیعی نفاس
اسالید

پاسخپرسش و

چهارگزینـــــه اي 
پایان دوره

علل و عالئم عفونتهاي نفاسی
رو یکرد تشخیصی و درمـانی  

عفونتهاي نفاسی  

روش هاي جلوگیري از بارداري:نوزدهمجلسه اهداف رفتاري 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.بارداري روشهاي فیزیولوژیک ،هورمونی،مکانیکال و جراحی جلوگیري از -
شناختی)هدف را فهرست کند. (عوارض و فوائد هر روش -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونهاي هر روش -
معیارهاي انتخاب بهترین روش جلوگیري از بارداري براي دو بیمار را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
15جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیروشهاي طبیعی جلوگیري از بارداريروش هاي جلوگیري از بارداري
اسالید

پرسش و پاسخ

چهارگزینــــه 
اي پایان دوره

روشهاي هورمونی
روشهاي مکانیکال و روشهاي جراحی

STDعفونت هاي منتقله جنسی:بیستماهداف رفتاري جلسه 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١١

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.عالئم عفونتهاي شایع جنسی -
شناختی)هدف را فهرست کند. (STDروشهاي تشخیص و درمان -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (PIDعالئم و تشخیص و درمان -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)STDي پیشگیري از ابتال بهروشها-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
21جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــان و عفونت هاي منتقله جنسی ــم ،تشــــخیص و درمــ عالئــ
پیشگیري

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

یان چهارگزینه اي پا
دوره

HPV/هرپس/HIV/سفلیس/گنوره/
کالمیدیا

ــفاهی   ــان شـ امتحـ
پایان دوره

PID

بیماریهاي خوش خیم و بدخیم وولو و واژن و کلیات پروالپس:بیست و یکمهداف رفتاري جلسه ا
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( ر نماید.را ذکانواع ،عالئم ، تشخیص و درمان وولویت و واژینیت -
شناختی)هدف را فهرست کند. (کلیات بیماریهاي بدخیم وولو و واژن -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (کلیات پروالپس ارگانهاي لگنی -
تشخیص هاي  افتراقی وولویت و واژینیت را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
16جلسه

ن(دقیقه)مدت زما
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

بیماریهاي خوش خـیم و بـدخیم   120تا 90
وولو و واژن و کلیات پروالپس

ــت   ــت و واژینیـــ وولویـــ
تشخیص و درمان

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

کلیات بدخیمی هاي وولـو  
و واژن

هـاي  کلیات پـروالپس ارگان 
لگنی



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١٢

بیماریهاي خوش خیم و بدخیم سرویکس و کلیات پاپ اسمیربیست و دوم: اهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.انواع ضایعات خوش خیم و بدخیم سرویکس -
)شناختیهدف را فهرست کند. (روشهاي تشخیصی ضایعات سرویکس-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (کلیات و اصول درمان ضایعات سرویکس-
کلیات نتایج پاپ اسمیر و لزوم اقدامات تشخیصی بعدي را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
25جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

خوش خـیم و بـدخیم   بیماریهاي90
سرویکس ، کلیات پاپ اسمیر

ــرویکس     ــیم س ــوش خ ــایعات خ ض
،تشخیص و درمان

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

چهارگزینه اي 
پایان دوره

ــاپ اســمیر و روشــهاي تشخیصــی   پ
ضایعات سرویکس

ضــایعات بــدخیم ســرویکس ،اصــول 
تشخیص و درمان

بیماریهاي خوش خیم و بدخیم رحم و آنومالی هاي رحمی:بیست و سومهداف رفتاري جلسه ا
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.بیماریهاي خوش خیم و بدخیم رحم و آنومالی هاي رحمی-
شناختی)هدف را فهرست کند. (عالئم بیماریهاي خوش خیم و بدخیم رحمی -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (بیماریهاي خوش خیم و بدخیم رحمیرویکرد تشخیصی و اصول درمان-
ارتباط پاتولوژي هاي رحمی با عالئم بالینی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
27جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

بـدخیم  بیماریهاي خوش خـیم و  90
رحم و آنومالی هاي رحمی

آنومالی هاي مادرزادي رحـم  
یسپولیپ،میوم،آدنو میوز

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

عالئم و تشخیص و درمان
بدخیمی هاي رحمی و عالئم 

و تشخیص و اصول  درمان

و بدخیم تخمدانبیماریهاي خوش خیمبیست و چهارماهداف رفتاري جلسه 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١٣

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.ت هاي تخمدانی و عالئم و عوارض آنیسانواع ک-
شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع نئوپالزي هاي تخمدانی-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیص و اصول درمانی پاتولوژیهاي تخمدانی -
افتراقی شکم حاد و عوارض ناشی از توده هاي تخمدانی منجر به آن را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)هاي صتشخی-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
28جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

بیماریهاي خوش خـیم و  90
بدخیم تخمدان

مدانی ،تشـخیص  کیست هاي فانکشنال تخ
و درمان

سخنرانی
اسالید

پرســـــش و 
پاسخ

ــه اي  چهارگزینــــ
پایان دوره

ــفائی  عوارض توده هاي تخمدانی ــان شـ امتحـ
پایان دوره

نئوپالزي هاي تخمدانی تشخیص و اصـول  
درمان

GTNمول و :بیست و پنجمهداف رفتاري جلسه ا

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.ول(ناقص و کامل)انواع م-
-GTN شناختی)هدف را فهرست کند. (و مراحل آن
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رویکرد تشخیصی و اصول درمان مول -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)HCGسطحپاتولوژیک عالئم بالینی و عوارض ناشی از افزایش-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
26جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیGTNانواع مول،GTNمول و 90
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

ــرد   ــم و رویکــ عالئــ
تشخیصی

امتحان شـفائی پایـان   
دوره

کلیات درمان

و آمنورهAUB:بیست و ششماهداف رفتاري جلسه 



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١٤

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.علل و انواع آمنوره اولیه و ثانویه -
شناختی)هدف را فهرست کند. (AUBعلل و انواع -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (AUBرویکرد تشخیصی و درمانی به آمنوره و-
تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)و آمنورهAUBیپوتاالموس و هیپوفیز وتخمدان را با انواعارتباط بین اختالل عملکرد محور ه- 

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
22جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

90AUBانواع آمنـوره اولیـه و   و آمنوره
ثانویه

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

هارگزینه اي پایـان  چ
دوره

امتحان شفاهی پایـان  AUBعلل و انواع 
دوره

رویکــرد تشخیصــی و 
درمانی به آمنـوره و 

AUB

یائسگی:بیست و هفتماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.عالئم یائسگی -
شناختی)هدف فهرست کند. (راعوارض طوالنی مدت یائسگی -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (اهمیت تستهاي غربالگري بعد یائسگی -
فوائد و عوارض احتمالی هورمون درمانی بعد یائسگی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
24جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ي شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تدریس 
رزشیابیا

سخنرانیتعریف یائسگییائسگی90
اسالید

پرســش و 
پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

عالئــم و عــوارض کوتــاه و طــوالنی 
مدت یائسگی

تستهاي تشخیصی بعد از یائسگی
درمان هاي عالئم یائسگی



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

١٥

اندومتریوز و درد مزمن لگن:بیست و هشتماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسددر پایان

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.علل اندومتریوز و عالئم آن -
شناختی)هدف را فهرست کند. (روشهاي تشخیصی درد مزمن لگنی -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (و جراحی)طبیاصول درمانی اندومتریوز (-
ا تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ارتباط اندومتریوز با بروز ناباروري و درد مزمن لگنی ر-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
23جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تعریــف انــدومتریوز و علــل اندومتریوز و درد مزمن لگن
درد مزمن لگنی

سخنرانی
اسالید

پرسش و پاسخ

ــان  ــه اي پای چهارگزین
دوره

و عوارض اندومتریوزعالئم 
رویکرد تشخیصی و درمانی

نازایی:بیست و نهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.تعریف و انواع نازایی -
شناختی)هدف را فهرست کند. (علل اصلی ناباروري-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (وري روشهاي تشخیصی و اصول کلی درمان نابار-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)موارد لزوم استفاده از روشهاي نوین درمان ناباروري -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
29جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

سخنرانیتعریف و انواع نابارورينازایی90
سالیدا

پرسش و پاسخ

ــه اي  چهارگزین
پایان دوره

روشهاي تشخیصی
اصول درمان و آشـنایی بـا روشـهاي    

نوین ناباروري

دکتر آزاده اکبري سنه
مسئول آموزش کارآموزان  گروه زنان و زایمان


