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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 و ناباروریبیماريهای زنان  درس: مشخصات كلي

 

 مامایي                    يکارشناس تحصیلي: یرشتهو  مقطع         مامایي و بهداشت باروری  گروه آموزشي:               پرستاری و مامایي دانشکده:

، نشانه 2و 1 مانیو زا یباردار  :یش نیازپ       نظری :دنوع واح   3       تعداد واحد:  یزنان و نابارور یهايماریب: نام درس

  يکیزیف ناتیو معا يشناس

 4: كالس شماره یمکان برگزار   10-13ساعت:  کشنبهيزمان برگزاری كالس: روز:

   ييمسئول درس: دكتر چنگا                                                  نفر 23 :انيدانشجو تعداد

 یدكتر مسعود -ييحروف الفبا(: دكتر چنگا بی)به ترت دیاسات

 

 

  :درس معرفي

و اختالالت مربوط به آن،  يقاعدگ یولوژیزیمباحث ف سیگرفتن شرح حال به تدر يو چگونگ يدرس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسل نیا

 پردازد. يم یکمک بارور یها یو تکنولوژ یيپستان، نازا ،يتناسل یهایماریو ب يائسگیدوران 

 

 

 دهید()لطفا شرح هدف كلي: 

 ودرمان آنهاست.   صیتشخ ،یریشگیپ یمثل ،روشها دیدستگاه تول یهایماریب ناتیکامل با معا یيدرس آشنا نیهدف ا

 

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابیني دهد.محورهای اصلي برنامه را نشان ميو است تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلي که است هدف کلي به اجزای تخصصي شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصي

 

 زنانه راشرح دهد.  يمختلف دستگاه تناسل یبخشها -1

 دهد.  حیزنان راتوض یهایماریدرب صیتشخ یروشها-2

 زنان راانجام دهد.  یهایماریب صیتشخ مارجهتیب نهیمعا-3

 مربوطه راشرح دهد. راتییروندبلوغ وتغ-4

 کند.  انیراب جیرا یعالئم عوارض ودرمانها يائسگیدوران -5

 . ندینما هیالزم راتوص یمراقبتها درمان و راشرح دهدو يمختلف دستگاه تناسل یمربوط به قسمتها یهایماریب-6

 دهند. حیموثر راتوض یودرمانها صیتشخ شاتیموثر آزما عوامل علل و يناازائ-7

 

 های تدريس:شیوه
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 پرسش و پاسخ*   سخنراني برنامه ریزی شده*   سخنراني

 (TBLیادگیری مبتني بر تیم)  (PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله) بحث گروهي*

 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 شرکت منظم در کالسهای مجازی -

 انجام تکالیف محوله در زمان مقرر -

 شرکت در جلسات پرسش و پاسخ -

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 خواهد شدار زکالسها طبق طرح درس و در زمان مقرر برگ -

 و برای آن نمره لحاظ خواهد شد حضور در کالسهای اسکای روم الزامي است -

 به تکالیفي که دیرتر از موعد ارسال گردد نمره تعلق نمي گیرد -

 

 وسايل آموزشي:  

 * وب سرویس کالس آنالین    *سامانه مدیریت یادگیری          *   کامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  مواردسایر         *سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 4 مستمرامتحان  4

 8 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردني          * ایچندگزینه       *  پاسخ کوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 :منابع انگلیسي
 

1-Berek & Hacker’s, Gynecologic Oncology, Wolters Kluwer.Last Edition. 

2- Hacker & Moore’s, Essentionals of Obstetrics & Gynecoligy, International Edition 2016.08.24. 

 

 منابع فارسي:

 

 .1399چنگایي ف، بختیار ک. بیماریهای زنان به انضمام آزمونهای پایان فصل، انتشارات ونوس،  .1

 آخرین چاپ مورزادهی)ناشر(انتشارات ت ينیترجمه دکترفرحنازام یيزنان ونازا ينیبال ینولوزیاندوکر ،روفیاسپ .2

 ، آخرین چاپمورزادهیزنان انتشارات ت یهایماریودرمان ب يتظاهرات اصل،  زیپرو يره خانق .3

  آخرین چاپ )ناشر(انتشارات گلبان يجهان يزنان ترجمه دکتربهرام قاض یهایماریوب لواص، ستنریک .4

 آخرین چاپ. مهرناز ولدان.تهران.نسل فردا . ،يعیرف نیرام ،يمیگوران اور دیزنان نواک. ترجمه ام یهایماریبرک، جاناتان. ب .5

 آخرین چاپ .1391طب  نیتنها،الهام پور مطرود، انتشارات آرت یترجمه فاطمه داور .زنان نواک  یهایماریبرک، جاناتان. ب .6
 

 

 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانميرا هرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب مي ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمي ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس مي

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 

 ًکالس  ، سعي شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتي که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولي ترجیحا

 .شود برگزار
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

آناتومی وفیزیولوزی دستگاه تناسلی زنان، روشهای تشخیص  20/6/401 اول

 دکتر چنگایی دربیماریهای زنان 

 دکتر چنگایی PMSمروری بربلوغ، قاعدگی، دیسمنوره،  27/6 دوم

 دکتر چنگایی یائسگی عالئم عوارض درمان ومراقبت 3/7 سوم

 دکتر چنگایی یعیرطبیغ یهایزیخونر 10/7 چهارم

 دکتر چنگایی آمنوره )انواع، تشخیص، درمان( 17/7 پنجم

بیماریهای خوشخیم و بدخیم  ولو و واژن، عالئم، درمان  24/7 ششم

 دکتر چنگایی ومراقبت

 دکتر چنگایی بیماریهای خوشخیم و بدخیم سرویکس  1/8 هفتم

 چنگایی دکتر بیماریهای خوشخیم رحم  8/8 هشتم

 دکتر مسعودی تومورهای بدخیم رحم 15/8 نهم

بیماریهای لوله رحمی )عالئم درمان ومراقبت(، سل دستگاه  22/8 دهم

 دکتر مسعودی تناسلی 

 دکتر مسعودی بیماریهای تخمدان ، تومورهای خوش خیم وبدخیم 29/8 یازدهم

 مسعودیدکتر  بیماری پلی کیستیک تخمدان 6/9 دوازدهم

ناراحتی های دستگاه ادراری )بی اختیاری ،فیستول ،پروالپس  13/9 سيزدهم

 یدکتر مسعود (

اختالالت کروموزومی )سندرم کالین فلتر  20/9 چهاردهم

 یدکتر مسعود ،ترنر،هرمافرودیسم(

 یدکتر مسعود بیماریهای خوشخیم و بدخیم  پستان 27/9 پانزدهم

 یدکتر مسعود نازایی 4/10 شانزدهم

 


