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 دورهفرم طرح 

                                                                                                                                                                            

 باروریو نازنان  های بیماری : نام درس

      واحد 5/1واحد: تعداد
 مامایی یلی:رشته تحص

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 پیوسته کارشناسی

 محل برگزاری: 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تربت حیدریه

  مدرس:

 آرادمهرمریم 
 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 
 ها. زنان و روشهای پیشگیری، تشخیصی و درمانی آن دستگاه تناسلی در مورد بیماریهای و مهارت: کسب دانش هدف کلی درس

ره شما

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

تکالیف 

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 7/7/98 

فیزیولووی  وولیو    آشنایی با 
  گیمثل و سیکل قاع

خونریزیها  غیور بیییوی   و 
 رحم به وفکیک سن

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 فیزیولوی  دستگاه وولی  مثل را ووضیح ده .-1
 فیزیولوی  سیکل قاع گی را ووضیح ده مکانیم و  -2
اثرات هورمونها  مترشوهه در بوی سونین بوارور  بور رو  دسوتگاه       -3

 وناسلی را ووضیح ده .
منورای ، مترورای ، هیپرمنووره، للوی منووره، الیگومنووره را      وایه ها -4

 ویریف کن .

در گروه سونی قیول بلووا را     خونریزیها  غیر بیییی رحمعلل -5
 لیست نمای .

خونریزیهووا  غیوور و آزمایشووات وشصی ووی روشووها  وشصی ووی -6
 نام بیرد.در سنین قیل بلوا را  بیییی رحم

در سنین قیل بلووا را   رحم خونریزیها  غیر بیییینهوه درمان -7
 ووضیح ده .

 عاطفی حیطه )ب

-شناختی
 عابفی

لرسش -سصنرانی
 و لاسخ

وی ئو -وایت برد
 کتاب - لرویکتور

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 آزمون آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –له حل مسئ –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


ا هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی ب نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-7
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-8

2 14/7/98 

خونریزیهوا  غیور   آشنایی با 
 بیییی رحم به وفکیک سن

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف

در سونین نوجوانی،بوارور  و    خونریزیهای غیر طبیعی رحم علل -1
 یائسگی را لیست نمای .

 را نام ببرد. خونریزیهای غیر طبیعی رح روشها  وشصی ی -2

 .آزمایشات وشصی ی علل خونریز  را بنویس -3

خونریزیهمای غیممر روشوها  و وویر بوردار  مربوو  بوه وشوصی        -4

 را بنویسد. طبیعی رح 
 چگونگی اداره گزارش ها  مورد  ارائه ش ه را و وین نمای .-5

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-6
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-7

-شناختی
 عابفی

ش لرس-سصنرانی
حل  -و لاسخ

 مسئله

وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور 

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

3 21/7/98 
دوران بلوووا و   آشوونایی بووا  

 ووصیه ها  الزم

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 انواع بلوا غیر بیییی را ووضیح ده .-1
 ویس .علل ایجاد بلوا غیر همجنس و ناهمزمان را بن-2
 نهوه ارزیابی بلوا غیر همجنس و ناهمزمان را بیان کن .-3

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-4
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-5

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -وایت برد
فیلم -لرویکتور
 کتاب -آموزشی

120 

 آمادگی
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

4 28/7/98 
دوران بلوووا و   آشوونایی بووا  

 ووصیه ها  الزم

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 لوا را وییین کن .ببا استفاده از مییارها  وانر مرحله -1
 بلوا زودرس و دیررس را ویریف کن .-2
 نهوه درمان بلوا زودرس و دیررس را ووضیح ده .. -3

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-4
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-5

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

 آمنوره آشنایی با 5/8/98 5
  :دانشجو قادر باش

 شناختی حیطه )الف
 انواع آمنوره را ووضیح ده .-1

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -وایت برد
-کتاب -لرویکتور 
 مقاله

آمادگی  120
جهت 
کوئیز در 

 وکوینی
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 علل ایجاد انواه آمنوره را و وین کن .-2
 نهوه وشصی  انواع آمنوره را ووضیح ده .-3
 لرووکل ارزیابی انواع آمنوره را براحی کن .-4

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-5
 عالقه ووجه کن .به نکات مطرح ش ه حین و ریس با -6

جلسه 
 آین ه

6 12/8/98 
ووده ها  لگنی به  آشنایی با

 وفکیک سن  

 شناختی حیطه )الف
 انواع ووده ها  لگنی را در سنین مصتلف نام بیرد.-1
 علل ایجاد انواع مصتلف ووده ها  لگنی را ووضیح ده .-2

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-3
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-4

-شناختی
 عابفی

TMTD 
وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور 

آمادگی  120
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

7 19/8/98 
ووده ها  لگنی به  یی باآشنا

 وفکیک سن  

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 نهوه وشصی  و افتراق انواع ووده ها  لگنی را بنویس .-1
 لرووکل ارزیابی انواع ووده ها  لگنی را بیان کن .  -2

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-3
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-4

-شناختی
 عابفی

TMTD 
وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور 

120 
آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

 شلی ها  لگنی آشنایی با 26/8/98 8

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
یح را توضم POP-Qبیقه بن   شلی ها  لگن بور اسواس سیسوتم    -1

 دهد.

 عوامل موثر در ایجاد شلی ها  لگن را نام بیرد.-2
 چگونگی اداره گزارش ها  مورد  ارائه ش ه را و وین نمای .-3
 نهوه اداره شلی ها  لگنی را شرح ده . -4

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-5
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-6

-یشناخت
 عابفی

 سصنرانی
وی ئو -وایت برد
فیلم -لرویکتور
 کتاب -آموزشی

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

9 3/9/98 
بووی اختیووار   آشوونایی بووا  

 ادرار  

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 وفاوت انواع بی اختیار  ادرار  را شرح  ده .-1
 یار  ادرار  را بیان کن .روشها  وشصی ی و درمانی انواع بی اخت-2
 وست ها  ساده و لیشرفته اورودینامیک را ووضیح ده . -2

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
حل  -گروهی

 مسئله

وی ئو -وایت برد
 کتاب-لرویکتور

آمادگی  120
جهت 
کوئیز در 
جلسه 

 وکوینی
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 آموزش ها  مربو  به بی اختیار  ادرار  را ارئه نمای .-2
 درمان مناسب کیس بی اختیار  ادرار  را انتصاب کن . -4 

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-5
 ین و ریس با عالقه ووجه کن .به نکات مطرح ش ه ح-6

 آین ه

10 10/9/98 
سربان ولوو، واین   آشنایی با

 و دهانه رحم

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف

 را نام بیرد. هانه رحمولو، واین و دعوامل خطر سربان -1

ولوو، واین و دهانوه رحوم را    عالیم و راه هوا  وشصی وی  سوربان    -2
 ووضیح ده .

ولو، واین و دهانه رحم را با ووجه بوه بیقوه   نهوه درمان سربان  -3
 بن   بیمار  وجزیه و وهلیل کن .

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-4
 و ریس با عالقه ووجه کن . به نکات مطرح ش ه حین-5

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

 سربان وصم ان آشنایی با 17/9/98 11

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف

 را نام بیرد.وصم ان عوامل خطر سربان -1

 ه بن   سربان وصم ان را بیان کن .بیق -2

 وصم ان را ووضیح ده .عالیم و راه ها  وشصی ی  سربان-3

بیمار  براحوی    Stageلرووکل درمان سربان وصم ان را با ووجه به -4
 کن .

 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-5
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-6

-تیشناخ
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -وایت برد
 کتاب -لرویکتور

120 

آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی

 سربان رحم آشنایی با 24/9/98 12

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف

 را نام بیرد.رحم عوامل خطر سربان -1

 را بیان کن . رحمبیقه بن   سربان  -2

 رحم را ووضیح ده . م و راه ها  وشصی ی  سربانعالی-3

بیموار  براحوی     Stageرا با ووجه بوه   رحملرووکل درمان سربان -4

 کن .

-شناختی
 عابفی

بهث -سصنرانی
لرسش و  -گروهی

 لاسخ

وی ئو -برد وایت
 کتاب -لرویکتور

120 
آمادگی 
جهت 
کوئیز در 
جلسه 
 آین ه

 وکوینی
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 عاطفی حیطه )ب

 در میاحث مطرح ش ه مشارکت فیال داشته-5
 به نکات مطرح ش ه حین و ریس با عالقه ووجه کن .-6

13 1/10/98 
جمع بنو   کلوی مطالوب و    

 امتهان لایان ورم

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
 مسائل مصتلف ارائه ش ه در بول ورم را حل نمای .

 ه ف از ارائه این واح  درسی را به خوبی درک کرده باش .

 عاطفی یطهح )ب
 با انگیزه و اشتیاق در امتهان لایان ورم شرکت کن .

-شناختی
 عابفی

 - حل مسئله

120 

 آزمون لایانی ---

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   مون پایان ترمآز
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 (جاناوان برک. بیماریها  زنان نواک. ورجمه: ول ان مهرناز، امی  گوران اوریمی، رامین رفییی. وهران: نسل فردا، آخرین چاپ.1
 جهانی بهرام، قطیی روشنک. وهران: گلیان، آخرین چاپ.(کنث جی رایان و دیگران. اصول بیمار  و به اشت زنان کیستنر. ورجمه: قاضی 2
 (لئون اسپیروف، مارک ا.فرویس. آن وکرینولوی  بالینی زنان و نابارور . ورجمه: قاضی جهانی بهرام. وهران: گلیان، آخرین چاپ.3
 


