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بیماری های زنان و : كامل طور به واحد درسی عنوان

 ناباروری
 نام دانشکده: پزشکی 11

6 
 : دكتر سکینه طاهرخانیمدرس خانوادگی نام و نام
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 2 آخرين مدرک تحصیلی: دكتري تخصصی 7 رشته تحصیلی فراگیران: :مامايی 12 1تعداد واحد: 

 3 رشته تحصیلی: بهداشت باروري 8 مقطع: كارشناسی 13 8ه: تعداد جلس

و  3، 2، 1 عنوان درس پیش نیاز: بارداري و زايمان

 نشانه شناسی و معاينات فیزيکی
 98-99نیمسال تحصیلی: نیمسال اول  14

9 
 مرتبه علمی: استاديار
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 5 گروه آموزشی: مامايی 10 12فراگیران:  تعدادحداكثر  15 تاريخ ارائه:

 

 

شماره 
 جلسه

 هدف کلی جلسه
 اهداف ويژه رفتاري

 حرکتی(-)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان
 تعيين رفتار ورودي
 نحوه ارزشيابی آن

 روش تدريس 
 )عنوان و چگونگی اجرا(

 وسايل آموزشی
 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

1 

آشنا شدن با -
 ندانشجويا

آشنايی فراگيران با -
 وظايفشان*

آشنايی فراگيران با -
 وظايف مدرس**

آشنايی با -
آندومتريوز و 

 ادنوميوز

 

 بر اساس کتاب کيستنر و به طور کامل آدنوميوز را تعريف کند.-1
بر اساس کتاب کيستنر دو مورد از شايعترين عاليم آدنوميوز را  -2

 نام ببرد.
فاکتورهاي محافظت کننده از  ازد بر اساس کتاب نواک دو مور -3

 بروز آندومتريوز را توضيح دهد.

از عوامل خطر بروز  و به طور کاملبر اساس کتاب نواک -4
 آندومتريوز را توضيح دهد.

بر اساس کتاب کيستنر و به طور کامل سه تئوري مطرح در  -5
 اتيولوژي آندومتريوز را به اختصار شرح دهد. 

 

آشنايی با مباحث پيش 
 ،ازني

 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

 امتحان ميان ترم-2
ل سواالت تستی و امش

 درصد 10تشريحی 

 -منبع اصلی:  -
بيماري هاي زنان 

. 2و  1نواک. جلد 
 آخرين ويرايش.

بيماري هاي زنان  -
کيستنر اخرين 

 ويرايش.
منابع جهت مطالعه  -

بيشتر: مقاالت مرتبط 
 جديد

 

 بخش الف

 بخش ب

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
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آشنايی با -
بيماريهاي خوش 

 خيم پستان

ريهاي يمان ببر اساس کتاب نواک دو مورد از شايعتري -1
 خوش خيم پستان را نام ببرد. 

درمان ابسه و به طور کامل  بر اساس کتاب نواک -2
 پستان را توضيح دهد. 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل عالئم خطر را که  -3
پزشک را ملزم به ارزيابی سيتولوژيک جهت رد بدخيمی 

 نام ببرد. ،می کند

عی طبيغيرمورد از يافته هاي  6بر اساس کتاب نواک  -4
 سونوگرافی پستان را توضيح دهد.

بر اساس کتاب نواک سه مورد از يافته هاي غيرطبيعی  -5
 ماموگرافی را توضيح دهد.

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،

 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  ملشا که درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

امتحان ميان ترم -2
شامل سواالت تستی و 

 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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آشنايی با -
بيماريهاي بدخيم 

 پستان

اي يارهن معبر اساس کتاب نواک سه مورد از مهمتري -1
 پروگنوستيک در سرطان پستان اوليه را شرح دهد 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل تکنيک هاي  -2
 بيوپسی را توضيح دهد 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل موارد کاربرد انواع  -3
 ماستکتومی را توضيح دهد 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل انديکاسيون هاي  -4
 شرح دهد. ن رادجواشيمی درمانی نئوا

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل رويکرد درمانی  -5
جهت کانسر پستان تشخيص داده شده در طی سه 

 ماهه اول بارداري را توضيح دهد.

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،

 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 کوينیبی تزشياار

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

امتحان ميان ترم -2
شامل سواالت تستی و 

 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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نازايی آشنايی با -
 (عللتعريف، انواع، )

ک و به طور کامل نازايی را تعريف ب نواس کتابر اسا -1
 نمايد

بر اساس کتاب نواک سه علت اصلی نازايی مردانه را  -2
 فهرست نمايد 

بر اساس کتاب نواک چهار علت اصلی نازايی زنانه را  -3
 فهرست نمايد 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل انواع آزواسپرمی  -4
 را توضيح دهد.

ارهاي ل معير کامبر اساس کتاب نواک و به طو -5
تشخيصی سندرم تخمدان پلی کيستيک را توضيح 

 دهد.

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،

 
 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 

نس و کالس، ارائه کنفرا
انجام ساير  تکاليف  

 درصد 20محوله 
امتحان ميان ترم -2

شامل سواالت تستی و 
 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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 آشنايی با نازايی-
معيارهاي )

رمان و تشخيصی، د
 (دهاي درمانمپيا

ل بررسی هاي پايه مبر اساس کتاب نواک و به طور کا -1
اي که بايستی قبل از شروع درمان نازايی انجام شود را 

 نام ببرد.

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل تکنيک هاي   -2
 کمک باروري را شرح دهد 

پيامدهاي استفاده از  سه مورد از بر اساس کتاب نواک  -3

IVF را توضيح دهد 

طور کامل روش هاي حفظ  بر اساس کتاب نواک و به -4
 در بيماران مبتال به سرطان را شرح دهد اروري ب

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل سندرم تحريک  -5
 بيش از حد تخمدان را توضيح دهد 

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،
 

 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 03 یارزشيابی تکوين

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

امتحان ميان ترم -2
شامل سواالت تستی و 

 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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آشنايی با بلوغ و -
اختالالت 

تعريف ) کروموزومی
ي م هامکانيسبلوغ، 

و عوامل  شروع بلوغ
، بلوغ ديررس و موثر

اختالالت 
 کروموزومی مرتبط(

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل چگونگی شروع  -1
 بلوغ را شرح دهد.

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل علل بلوغ ديررس  -2
 را توضيح دهد 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل عوامل موثر بر  -3
 هد رح دزمان شروع بلوغ را ش

بر اساس کتاب کيستنر و به طور کامل بلوغ دختران را  -4
 بر اساس مراحل تانر توصيف کند.

بر اساس کتاب نواک سه مورد از اختالالتی که با بلوغ  -5
 ديررس مرتبط هستند را نام ببرد 

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،
 

 ارزيابی با آزمون پره تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 و وايت بردژيک ما
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

امتحان ميان ترم -2
شامل سواالت تستی و 

 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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و  بلوغ آشنايی با-
اختالالت 

)بلوغ  کروموزومی
زودرس، بلوغ 
غيرهمزمان و 

اختالالت 
کروموزومی مرتبط، 
درمانهاي در 

 دسترس(

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل بلوغ غير همزمان  -1
 را توضيح دهد.

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل علل بلوغ زودرس  -2
 را توضيح دهد 

ع بلوغ زودرس انوا بر اساس کتاب نواک و به طور کامل -3
 را توضيح دهد 

ابهام  بر اساس کتاب نواک و به طور کامل سه علت -4
 تناسلی در بدو تولد را توضيح دهد.

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل درمان مناسب  -5
 جهت سندرم مک کون آلبرايت را شرح دهد

آشنايی با مباحث پيش 
 نياز،
 

 ارزيابی با آزمون پره تست

خ، بحث ش و پاسسخنرانی، پرس
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

امتحان ميان ترم -2
شامل سواالت تستی و 

 درصد 10تشريحی 

 کرفوق الذ منابع
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آشنايی با يائسگی -
 و قبل از يائسگی

)تعاريف، مشکالت 
بهداشتی، درمان ها 

 و عوارض درمانی(

بر اساس کتاب کيستنر و به طور کامل يائسگی را  -1
 تعريف کند.

بر اساس کتاب کيستنر و به طور کامل نگرانی هاي  -2
 بهداشتی اصلی در زنان يائسه را نام ببرد. 

ر کامل انواع مداخالت و به طو بر اساس کتاب نواک -3
 جهت کاهش گرگرفتگی را شرح دهد. 

بر اساس کتاب نواک سه مورد از داروهاي رايج جهت  -4
 پيشگيري و درمان استئوپورز را شرح دهد. 

بر اساس کتاب نواک و به طور کامل موارد منع مصرف  -5
 هورمون درمانی را در زنان يائسه توضيح دهد.

آشنايی با مباحث پيش 
 از،ني

 
 يابی با آزمون پره تستارز

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، 

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت

 

 30 ارزشيابی تکوينی

دوبخش  که شامل درصد
 می باشد:

حضور فعال، مداوم و -1
پاسخ به سواالت در 
کالس، ارائه کنفرانس و 

انجام ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

م امتحان ميان تر-2
واالت تستی و شامل س

 درصد 10تشريحی 

 منابع فوق الذکر
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 جلسه امتحان

    
ارزشيابی پايانی با 

سواالت تشريحی و 
 درصد 70تستی، 

 

 (مطالعه منابع معرفی شده و مطالعه قبل از كالسی، مشاركت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروه ،موقع و منظمهحضور ب)مثل * 

 ، تدريس(درسرائه طرح ا ،ابیحضوروغ)مثل ** 

 


