
 فرم طرح درس روزانه
طرح درس جلسه شماره : 

---  
زنلن و رشته تحصیلی:  --تعداد واحد:  اندومتریوزعنوان درس : 

زایمان 

 پزشکیکارورزان

و  اندومتریوزاشنایی با مبحث موضوع درس:  -- ترم: 

 نحوه برخورد با این بیماران

معاینه بالینی اندومتریوز و درمان و عوارض جانبی پاتوژنز ، عالیم شایع و یافته های  دانشجو بایداهداف کلی: 

   ان را بداند 
 دکتر زیبا ظهیریتدوین کننده:  زنان و زایمانگروه آموزشی: 

فعالیت های بعد از  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف های رفتاری:

 ر خواهد بودفراگیر پس از پایان درس قاد

 -روش ها استاد/دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 -رسانه

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

فعالیت های 

 تکمیلی

 پاتوژنز اندومتریوز.1

 

باید سه تئوری اصلی در خصوص پاتوژنز اندومتریوز 

،انتشار عروقی و لنفاتیک،متاپالزی  Sampson)تئوری 

 سلومیک(را بداند

-دانش یشناخت

 ادراک

پاور  پرسش و پاسخ پاور پوینت

 پوینت

ارزشیابی  15

 تراکمی

 کتبی 

 شفاهی

با طرح نمونه 

سواالت بین 

 اسالیدها

 

عالیم و نشانه های .2

  اندومتریوز

عالمت کالسیک اندومتریوز شامل دیسمنوره پیش 

رونده،دیس پارونی عمقی و سایر عالیم شامل نازایی،دیس 

 شزی را بداند 

نه لگن شامل ندوالریتی یوترو ساکرال،رحم رترو معای

فلکس،تخمدانهای دردناک قابل لمس و متحرک همراه با 

 درد در معاینه را بداند

 

روان -یشناخت

 حرکتی

-دانش

 ادراک

پاور  پرسش و پاسخ ینتپاور پو

 ینتپو

 یابیارزش 15

 یتراکم

  کتبی

 شفاهی

طرح نمونه  با

 ینسواالت ب

 یدهااسال

 یابیارزش 15پاور  پرسش و پاسخ ینتپاور پو-دانش یشناختروشهای تشخیصی شامل شک در بیماران عالمتدار،مشاهده  



 ومتریوزتشخیص اند.3

 

مستقیم در طی الپاراسکوپی و الپاراتومی و تایید تشخیص 

 با بیوپسی بافت را بداند

  در اندومتریوز متوسط تا شدید را بداند  CA125باال بودن 

 

 یتراکم ینتپو ادراک

  کتبی

 شفاهی

طرح نمونه  با

 ینسواالت ب

 یدهااسال

تصویر برداری در .4

 اندومتریوز

 

روشهای تصویر برداری شامل سونوگرافی 

،MRI،CTscan  واندیکاسیونهای انجام هر کدام و

 تظاهرات سونوگرافی اندومتریومای تخمدان را بداند

-دانش یشناخت

 ادراک
پاور  پرسش و پاسخ ینتپاور پو

 ینتوپ

 یابیارزش 15

 یتراکم

  کتبی

 شفاهی

طرح نمونه  با

 ینسواالت ب

 یدهااسال

تشخیص های -5

 افتراقی

 

 

بر اساس عالیم بیمار تشخیص های افتراقی را  

بارداری خارج ،کیست های تخمدانی تورشن،PIDبداند)

 رحم(

-دانش یشناخت

 ادراک
پاور  پرسش و پاسخ ینتپاور پو

 ینتپو

 یابیارزش 15

 یتراکم

  کتبی

 شفاهی

طرح نمونه  با

 ینسواالت ب

 یدهااسال

 ظاریانت درمان درمانهای اندومتریوز شامل  درمان اندومتریوز-6

هورمونی،جراحی،و اندیکاسیونهای انتخاب درمان مناسب 

 را بداند

-دانش یشناخت

 ادراک
پاور  پرسش و پاسخ 

 ینتپو

 یابیارزش 15

 یتراکم

  کتبی

 شفاهی



طرح نمونه  با

 ینبسواالت 

 یدهااسال

-دانش یشناخت روشهای پیگیری بالینی بیمار اندومتریوز را بداند پیگیری بالینی-7

 ادراک
پاور  پرسش و پاسخ ینتپاور پو

 ینتپو

 یابیارزش 15

 یتراکم

  کتبی

 شفاهی

طرح نمونه  با

 ینسواالت ب

 یدهااسال

 1400 تاریخ تنظیم:   بکمن و لینگمنابع : کتاب 

اموزش  کالس-عرصه آموزش: 

حضوری یا غیر 

 skyحضوری)سامانه نوید،

room)---- 

 دقیقه 100دت جلسه:م

  «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2

 «قلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدنت» حیطه روان حرکتی  -2


