
 فرم طرح درس رٍزاًِ
طرح درس جلسِ شوارُ : 

---  
زًلي ٍ رشتِ تحصیلی:  --تؼداد ٍاحد:  دیس هٌَرُ ٍ درد هسهي لگٌیػٌَاى درس : 

زایواى 

 پسضکیکارٍرزاى

دیسوٌَرُ ٍ اشٌایی تا هثحث هَضَع درس:  -- ترم: 

ٍ ًحَُ ترخَرد تا ایي  درد هسهي لگٌی

 تیواراى

باضذ درد مسمه لگىی ي َمجىیه دیسمىًرٌ ايلیٍ ي ثاوًیٍ را تعریف کردٌ ي  قادر داوطجً بایذاّداف کلی: 

 علل ضایع اوُا را بذاوذ ي ريیکرد ايلیٍ ارزیابی ي درمان ایه اختالالت را بذاوذ
 دکتر زیبا ظهیریتدٍیي کٌٌدُ:  زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

ای تؼد از فؼالیت ّ فؼالیت ّای حیي تدریس فؼالیت ّای قثل از تدریس:

 تدریس

رئَس هطالة )اّداف 

 جسئی(

 ّدف ّای رفتاری:

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد تَد

 -رٍش ّا استاد/داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 -رساًِ

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ 

فؼالیت ّای 

 تکویلی

 دیسمىًرٌ.1

 

 وًیٍ بذاوذتعرف دیس مىًرٌ ي اوًاع دیسمىًرٌ ايلیٍ ي ثا

 

-داوص ضىاختی

 ادراک

پاير  پرسص ي پاسخ پاير پًیىت

 پًیىت

ارزضیابی  15

 تراکمی

 کتبی 

 ضفاَی

با طرح ومًوٍ 

سًاالت بیه 

 اسالیذَا

 علت دیسمىًرٌ ايلیٍ ي ثاوًیٍ را بذاوذ  اتیًلًشی دیسمىًرٌ.2

 

ريان -یضىاخت

 حرکتی

-داوص

 ادراک

پاير  پرسش و پاسخ یىتپاير پً

 یىتپً

 یابیزضار 15

 یتراکم

  کتبی

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال



دیس مىًرٌ تطخیص .3

ي وحًٌ ارزیابی ایه 

 بیماران

 

عالیم ي وطاوٍ َای بیماری را ريضُای تطخیصی ضامل 

 بذاوذ

 معایىٍ لگىی برای تطخیص دیسمىًرٌ ايلیٍ از ثاوًیٍ را بذاوذ

 ا بذاوذ الپاراسکًپی برای تطخیص دیسمىًرٌ ثاوًیٍ ر

 

ريان -یضىاخت

 حرکتی

-داوص

 ادراک

پاير  پرسش و پاسخ یىتپاير پً

 یىتپً

 یابیارزض 15

 یتراکم

  کتبی

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال

 درمان دیسمىًرٌ.4

 

برای دیس مىًرٌ ايلیٍ وحًٌ اوتخاب درمان بر اساس عالیم 

ريان از جملٍ درماوُای غیر داريیی ماوىذ گرما ،يرزش ي

(ي Nsaidدرماوی ي درماوُای داريیی غیر ًَرمًوی)

 (را بذاوذOCPًَرمًوی)

 درمان دیسمىًرٌ ثاوًیٍ بر اساس علت ان را بذاوذ

-داوص یضىاخت

 ادراک
پاير  پرسش و پاسخ یىتپاير پً

 یىتپً

 یابیارزض 15

 یتراکم

  کتبی

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال

 درد مسمه لگىی-5

 

 

-داوص یضىاخت یف درد مسمه لگىی ي علل احتمالی ان را بذاوذتعر 

 ادراک
پاير  پرسش و پاسخ یىتپاير پً

 یىتپً

 یابیارزض 15

 یتراکم

  کتبی

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال

ارزیابی درد مسمه -6

 لگىی

داوسته وحًٌ گرفته ضرح حال دقیق ي معایىٍ فیسیکی کامل 

)تًجٍ بٍ تًصیف درد ي زمان بىذی عالیم                           

 ي ضرح حال کامل طبی ،جراحی،قاعذگی ي جىسی(

-داوص یضىاخت

 ادراک
پاير  پرسش و پاسخ 

 یىتپً

 یابیارزض 15

 یتراکم

  کتبی



ت  سیستی) داوسته تطخیصُای افتراقی 

 IBD,IBSبیىابیىی،اوذيمتریًز،چسبىذگی (

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال

 GNRHagoدرمان طبی از جملٍ سرکًب تخمذان با  درمان-7

 ،درمان بر اساس علت(

 درمان جراحی از جملٍ َیسترکتًمی بعذ رد سایر علل

-داوص یضىاخت

 ادراک
پاير  پرسش و پاسخ یىتپاير پً

 یىتپً

 یابیارزض 15

 یتراکم

  کتبی

 ضفاَی

طرح ومًوٍ  با

 یهسًاالت ب

 یذَااسال

 1411 تاریخ تٌظین:   ي ٍ لیٌگتکوهٌاتغ : کتاب 

کالس اهَزش -ػرصِ آهَزش: 

حضَری یا غیر 

 skyحضَری)ساهاًِ ًَید،

room)---- 

 دقیقِ 100دت جلسِ:ه

  «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطِ شٌاختی -1

 «ها، دريوی ضدن ارسش ها دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش» حیطِ ػاطفی )ًگرشی ٍ...( -2

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطِ رٍاى حرکتی  -2


