
 فرم طرح درس رٍزاًِ
طرح درس جلسِ شوارُ : 

---  
زًلي ٍ رشتِ تحصیلی:  --تؼداد ٍاحد:  ًازاییػٌَاى درس : 

زایواى 

 پشضکیکارٍرزاى

اشٌایی تا هثحث ًازایی ٍ ًحَُ هَضَع درس:  -- ترم: 

 ترخَرد تا ایي تیواراى

زرهبى اٍلیِ بیوبر ًبسایی را طزاحی  زاًطجَ ببیس بتَاًس ػلل ًبببرٍری را هطرص کٌس ارسیببی ٍاّداف کلی: 

  کٌس 
 دکتر زیبا ظهیریتدٍیي کٌٌدُ:  زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

فؼالیت ّای تؼد از  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

 

 .ػلل ًبسایی1

 

ػلل سًبًِ ٍ ػلل هززاًِ ٍ ػلل ًبهطرص ٍ سبیز هَارز را 

 هطرص کٌس

-زاًص ضٌبذتی

 ازراک

پبٍر  پزسص ٍ پبسد پبٍر پَیٌت

 پَیٌت

ارسضیببی  15

 تزاکوی

 کتبی 

 ضفبّی

بب طزح ًوًَِ 

سَاالت بیي 

 اسالیسّب

 

 .ارسیببی ًبسایی2

 

ضزح حبل زقیق)سي سٍجیي ،ضغل،سهبى ضزٍع،اذتالالت 

طبی،زارٍّبی هصزفی،جزاحی ّبی قبلی،ػفًَتْب،ػَاهل 

 هحیطی ٍ ضیَُ سًسگی هثل ٍرسش زذبًیبت ٍ زارٍّب(

 

-زاًص یضٌبذت

 ازراک

پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 ییببارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

 یببیارسض 15پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ-زاًص یضٌبذتضزح حبل قبػسگی هٌظن،ػالین سٌسرم قبل قبػسگی،هتیل  



تروک گذاری ٍ .3

بزرسی اذتالل ػولکزز 

 تروک گذاری

 

اضوزس،افشایص زرجِ حزارت زر فبس لَتئبل هطزح کٌٌسُ 

 سیکل ّبی ّوزاُ تروک گذاری است

یزی زرجِ پبیِ بسى،کیت تستْبی تروک گذاری:اًساسُ گ
LH 

سطح پزٍصستزٍى ٍ پبسد اًسٍهتز بِ پزٍصستزٍى ٍ ًوًَِ 

 بززاری اًسٍهتز زر فبس لَتئبل

اذتالل تروک گذاری بِ صَرت اٍلیگَ اٍٍلیطي یب اى 

اذتالالت تیزٍییسٍ ّیپز  PCOSاٍٍلیطي است ٍ ػلل اى 

 پزٍالکتیٌوی است

ز ػلل هْن اهٌَرُ ضبهل ببرزاری،اذتالل ػولکز

ّیپَتبالهَس)استزس(،ًبرسبیی تروساى ٍ اًسساز هسیز تَلیس 

 FSHاست اسهبیطبت زرذَاستی ضبهل:

,LH,TSH,Estradiol,PRL,Testestron,DHEAS 

 

 یتزاکو یٌتپَ ازراک

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

 .ػَاهل اًبتَهیک4

 

ًبٌّجبری رحن،لَلِ ّبی رحوی ٍ پزیتَاى هی زاًستي اًَاع 

 تَاًس زر ًبسایی ًقص زاضتِ ببضس

پَلیپ اًسٍهتزیبل،چسبٌسگی زاذل رحوی ٍ رحن:لیَهیَم،

ًبٌّجبریْبی هبزرسازی رحوی)رحن سپتَم زار،زٍضبخ،تک 

 ضبخ،زیسلفیس( 

 لَلِ رحوی ٍ پزیتَئي

 

-زاًص یضٌبذت

 ازراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپَ پبٍر

 یٌتپَ

 یببیارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

رٍضْبی -5

 تصَیزبززاری 

 ارسیببی ًبسایی سًبى 

 

 ضبهل اٍلتزا سًَس یصتطرتصَیز بززاری  یرٍضْبزاًستي 

، HSGسًََگزافی سِ بؼسی تزاًس ٍاصیٌبل،،تزاًس ٍاصیٌبل

SIS،MRIّ،اًسیکبسیًَْبی  یٍ الپبراسکَپ کَپییستزٍس ٍ

 استفبزُ اس ّز کسام

-زاًص یضٌبذت

 ازراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی



طزح ًوًَِ  بب 

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

زاًستي ػلل ًبسایی هززاًِ ضبهل اذتالل اسپزهبتَصًش،اذتالالت  ًبسایی هززاًِ-6

صی ،اذتالالت صًتیک اًسٍکزیٌَلَ  

هززاًِ ٍتفسیزاًبلیش هبیغ زاًستي رٍضْبی تطریص ًبسایی 

 سوي                                              

-زاًص یضٌبذت

 ازراک
پبٍر  پرسش و پاسخ 

 یٌتپَ

 یببیارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

تؼزیف ًبسایی تَجیِ ًطسُ ٍ ًحَُ تطریص ٍ بزذَرز زاًستي  ًبسایی تَجیح ًطسُ-7

 بب اى

-زاًص یضٌبذت

 ازراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال

زاًستي رٍضْبی زرهبى ًبسایی کِ ضبهل زرهبى  زرهبى ًبسایی-8

 ,(ART)رٍریزارٍیی،جزاحی ٍ تکٌیک ّبی کوک بب

-زاًص یضٌبذت

 ازراک
پبٍر  پرسش و پاسخ یٌتپبٍر پَ

 یٌتپَ

 یببیارسض 15

 یتزاکو

  کتبی

 ضفبّی

طزح ًوًَِ  بب

 یيسَاالت ب

 یسّباسال



 1411-ن:تاریخ تٌظی  تکوي ٍ لیٌگ  هٌاتغ : کتاب 

اهَزش -ػرصِ آهَزش: 

 skyحضَری ٍ غیر حضَرص)

room)ساهاًِ ًَید، 

 زقیقِ 111هدت جلسِ: 

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

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

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


