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جلسه اول:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيي ي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تييدري

آموزشيييي

ورسيييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
سخنراني

 -1نحوه شرح حال گ ري ژن کولوژي را توض ح دهد.

 -2اقداماتي ك قبل از معاين ژن کولوژي ب مار بايد صورت اورهد
گ رد،وسايل مورد ن از و وضع

ب مار ح ن معاين را توض ح واي

دهد.

برد

ويدئو

پرسش

دكترطالب ان

وپاسخ
درح ن
تدري

 -3روش معاين خارجي وداخلي دستگاه تناسلي زن را توض ح پروژكتور
دهد.

و ويژيو

 -4روش گرفتن  pap smearرا توض ح دهد.

اليزر

 -5معاين ركتو واژينال را توض ح دهد.
 -6شرح حال بارداري را توض ح دهد.
 -7معاين ف زيکي و وضع

خانم باردار ح ن معاين را توض ح

شرح حال گ ري و

دهد.

تشخ ص حاملگي

 -8نحوه انجام مانورلئوپولد را توض ح دهد.
 -9اهم
لس

تشخ ص حاملگي را ذكرنمايد وانواع عالئم حاملگي را

نمايد.

 -11شواهد فرضي واحتمالي ومثب

را ل س

نموده وهركدام را

توض ح دهد.
 -11تشخ صهاي افتراقي ،خصوص ات و آزمايشات حاملگي ودق
آنها را ب ان نمايد.
 -12زمان شناسايي فعال

قلب جن ن را ذكر نمايد.

 -13زمان شناسايي حاملگي را در سونوگرافي تع ن كند وزمان
تشخ ص جن ن توسط راديوگرافي را تع ن كند.

جلسه دوم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

آموزشي

مدرس

 -1قسمتهاي مختلف دستگاه تناسلي خارجي را بشناسد.

سخنراني

 -2آناتومي هركدام از قسمتهاي دستگاه تناسلي خارجي را اورهد
بداند.
 -3الي

برد

واي
هاي مختلف رحم،خونگ ري وعصب گ ري آنرا ويدئو

آناتومي دستگاه

بشناسد.

تناسلي و لگن

 -4الي هاي مختلف تخمدان،خونگ ري وعصب گ ري آنرا ويژيو اليزر

پرسش

دكترطالب ان

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و

بشناسد.
 -5آناتومي،خونگ ري وعصب گ ري واژن را بشناسد.
 -6خونرساني لگن وشرائ ن آنرا بشناسد.

جلس سوم :
هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
سخنراني اورهد

پرسش

 -1استخوانهاي تشک ل دهنده لگن استخواني را نام ببرد.
 -2تعريف لگن حق قي كاذب را بداند.

واي

برد

وپاسخ

 -3مفاصل لگن وتغ رات آنها درجريان بارداري را بداند.

ويدئو پروژكتور

درح ن

 -4حدود تنگ فوقاني را بداند.

و ويژيو اليزر

تدري

معاين لگن-

 -5حدود تنگ تحتاني را بداند.

ساختمان لگن و

 -6حدود صفح م اني را بداند.

زايمان

 -7اقطار تنگ فوقاني لگن را نام ببرد.
 -8كنژوگ مامايي واهم
 -9كنژوگ دياگونال واهم

دكتر طبسي

آنرا توض ح بدهد.
آنرا توض ح بدهد.

 -11اقطار لگن م اني را نام ببرد.
 -11قطر ب ن خاري (خارهاي ايسک ال) واهم

آنرا توض ح بدهد.

 -12اقطار تنگ تحتاني لگن را نام ببرد.
 -13اهم

زاوي زير استخوان پوب

را درتنگ خروجي لگن توض ح

بدهد.
 -14انواع اشکال لگن را نام برده ودرمورد هريک بطور مختصر توض ح
بدهد.
 -15شايعترين فرم لگن در خانمها را بداند.
 -16مفهوم انگاژمان ( )Engagementرادر س ر ل بر توض ح بدهد.
 -17مفهوم ( Fixationثاب

شدن) سر در لگن را توض ح بدهد.

 -18فاصل ب ن دوتوبرزريت ايسک ال واندازه گ ري آنرا بداند.

جلسه چهارم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
جن ن را نام ببرد.

 -1روشهاي تع ن موقع

 -2قرار جن ن را تعريف نمايد وانواع قرار جن ن را ل س

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

پرزانتاس ون

نموده وعوامل مستعد كننده نوع قرار جن ن را مشخص نمايد.

وپوزيشن

 -3پرزانتاس ون جن ن را تعريف نمايد وانواع پرزانتاس ون ويدئو
جن ن را نام ببرد.

واي

برد

دكترطبسي

درح ن
تدري

پروژكتور و

 -4پوزيشن جن ن را تعريف نمايد وانواع پوزيشن جن ن را ويژيو اليزر
لس

نمايد.

 -5طريق نامگذاري پوزيشن جن ن را تع ن كند ومانورهاي
لئوپولد را تشريح كند.

جلسه پنجم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
 -1مراحل زايمان طب عي را ل س

كند.

 -2طول مدت مراحل زايمان طب عي را توض ح دهد.

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

س رومکان سم

 -3درد زايمان واقعي را از غ ر واقعي (كاذب) تشخ ص دهد.

واي

زايمان

 -4اداره مراحل زايمان طب عي را بتواند توض ح دهد.

ويدئو

برد

دكترنظام

درح ن
تدري

 -5مشکالتي ك درمراحل زايمان طب عي صورت مي گ رد را پروژكتور و
بتواند تشخ ص دهد ول س

كند.

ويژيو اليزر

 -6با انواع پارگي كانال زايمان آشنايي داشت باشد.
 -7با انواع اپي زياتومي آشنايي داشت باشد.
 -8با داروهايي ك پ

از زايمان ب ب مار م ده م آشنايي

داشت باشد.

جلسه ششم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

آموزشي

مدرس

انواع ديستوشي

 Dystocia -1را تعريف نمايد وانواع  Dystociaرا ل س

سخنراني

پرسش

نمايد وشايعترين نو ع  Dystociaرا مشخص نمايد.

اورهد

وپاسخ

 -2مراحل زايمان طب عي وزمان وروند مراحل زايمان را ب ان واي
كند.

برد

ويدئو

 -3انواع اختالل عمل رحمي واختالف پ شرف

دكترنظام

درح ن
تدري

زايمان را پروژكتور و
ويژيو اليزر

شرح دهد.
 -4انواع ديستوشي را شرح دهد.
 -5نحوه انجام اينداكشن را شرح دهد.

جلسه هفتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
 -1ش وع سزارين را بداند.

برد

وپاسخ

ويدئو پروژكتور

درح ن

و ويژيو اليزر

تدري

واي

 -2انديکاس ون هاي سزارين را بداند.
 -3عوارض سزارين را بداند.
 -4تکن ک سزارين را بداند.
 -5مراقبتهاي پ

سخنراني اورهد

پرسش

دكترهاشمي

از سزارين را بداند.

 -6روشهاي كاهش ش وع سزارين را بداند.
 -7تعريف پارگي رحم را بداند.
سزارين ،پارگي

 -8تفاوت پارگي رحم با  dehiscenceرا بداند.

رحم وكانال زايمان  -9علل پارگي رحم را ل س

كند.

 -11عالئم پارگي رحم را ب ترت ب ش وع ل س

كند.

 -11روش تشخ ص پارگي رحم را توض ح دهد.
 -12درمان پارگي رحم را بداند وتوض ح دهد.
 -13علل پارگي كانال زايمان را بداند.
 -14اهم

پارگي كانال زايمان را بداند.

 management -15پارگي كانال زايمان را توض ح دهد.

جلسه هشتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1كل ات ونحوه تغ رات ف زيولوژيک در بارداري را توض ح سخنراني
دهد.
تغ رات

اورهد

 -2تغ رات ه پرتروفي رحم درطي حاملگي وتغ رات واي
رحم درحاملگي را توض ح دهد.

ف زيولوژيک در

دراندازه شکل وموقع

دوران بارداري

 -3جريان خوني رحمي جفتي درحاملگي را توض ح دهد.
 -4تغ رات واژن،سرويک

برد

ويدئو

پرسش

دكترمصداقي

وپاسخ

نا

درح ن
تدري

پروژكتور و

،كار تخمدان وشکم در حاملگي را ويژيو اليزر

توض ح دهد.
 -5افزايش وزن،تغ رات متابول سم،حجم خون وتغ رات
هماتولوژيک درحاملگي را توض ح دهد.
تغ راتي ك در س ستمهاي مختلف بدن طي

 -6كل

حاملگي رخ م دهد را توض ح دهد.
جلسه هنم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال ييي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشيييي

ورسيييييان

دانشجويان

مدرس

آموزشي
 -1هدف مراقبتهاي پره ناتال را بداند.
مراقب
دوران بارداري

هاي  -2اثربخشي مراقبتهاي پره ناتال را بداند.
 -3اهم

مراقبتهاي قبل از حاملگي را بداند.

Prenatal careو  -4روشهاي تشخ ص حاملگي را بداند.
مشاوره قبل از
زايمان

 -5اقدامات الزم در اول ن ويزي
لس

سخنراني اورهد

پرسش

برد

وپاسخ

ويدئو پروژكتور

درح ن

و ويژيو اليزر

تدري

واي

دكترهاشمي

پره ناتال را بداند وبتواند

كند.

 -6بتواند يک پرونده پره ناتال را تشک ل دهد.
 -7فواصل مراقبتهاي پره ناتال را بداند.
 -8اقدامات الزم در هربار ويزي

پره ناتال را بداند.

 -9حاملگي هاي پرخطر را تعريف كند.
 -11حاملگي هاي پرخطر را ل س

كند.

 -11آشنايي با مسائل شايع در بارداري داشت باشد.
 -12روشهاي صح ح تغذي دوران بارداري و ورزش دوران
بارداري را بداند وتوض ح دهد.
جلسه دهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1تعريف فشار خون دربارداري راذكر وتقس م بندي سخنراني
اختالالت ه پرتانس ون دربارداري را ل س

اورهد

كند.

واي

برد

ب ماي هاي

 -2اكالمپسي خف ف وشديد را تعريف كند.

ه پرتانس و در

 -3تعريف ه پرتانس ون همزمان،تشديد يافت

بارداري

ذكركند.

(اكالمپسي وپره

 -4ف زيوپاتولوژي،عاليم ونشان ها وپ امدهاي پره اكالمپسي ويژيو اليزر

اكالمپسي)

را توض ح دهد.

وگذرا را ويدئو

پرسش

دكترفه مي

وپاسخ

نژاد

درح ن
تدري

پروژكتور و

 -5نحوه برخورد بال ني با هركدام از عوارض وپ امدهاي
اكالمپسي وپره اكالمپسي را توض ح دهد.
 -6درمان ب مارستاني ب ماران اكالمپسي وپره اكالمپسي را
ذكركند.
 -7فارماكولوژي ونحوه كاربرد وم زان دوز مورد استفاده
سولفات من زيم وه دراالزين وعوارض آنرا ذكركند.
جلسه یازدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

دوره نفاس را توض ح دهد.

 -1تعريف واهم

 -2تغ رات رحم در دوره نفاس را توض ح دهد.
دوره پ

از

 -3ترم م محل جف

در دوره نفاس وتغ رات واژن ودهان

واي

برد

زايمان و اختالالت

خروجي رحم ودستگاه ادراري در دوره نفاس را توض ح دهد.

آن

 -4آناتومي پستان را توض ح دهد ونحوه ش ردهي در دوره پروژكتور و
نفاس را ب ان كند.

ويدئو

مدرس

دكترطبسي

درح ن
تدري

ويژيو اليزر

 -5پ امد ايمونولوژيک متعاقب ش ردهي ونحوه مهار
ش ردهي در طي دوره نفاس را توض ح دهد.
-6

موارد

ش ردهي

ممنوع

را

لس

نمايد

وكنترانديکاس ون داروها در ش ردهي را توض ح دهد.
 -7زمان ترم م واژن،مقارب
جلوگ ري از حاملگي پ

پ

از زايمان راذكر كند ونحوه

از زايمان را توض ح دهد.

جلسه دوازدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1پاتوف زيولوژي سقط را توض ح دهد.

سخنراني

پرسش

 -2انواع سقط را شرح دهد.

اورهد

وپاسخ

سقط و بارداري

 -3نحوه برخورد با هريک از انواع سقط را توض ح دهد.

واي

خارج رحمي

 -4انديکاس ون  D&Cرا ب ان نمايد.

ويدئو

)(E.P

 -5تعريف زايمان خارج رحم وات ولوژي وانواع بارداري خارج پروژكتور و
رحم را ذكركند.

برد

دكترطبسي

درح ن
تدري

ويژيو اليزر

 -6س ر طب عي در بارداري لول

اي وتظاهرات بال ني

وآزمايشگاهي بارداري لول اي را ذكركند.
 -7نحوه تشخ ص حاملگي خارج رحمي وتشخ ص افتراقي
حاملگي خارج رحم را ذكركند.
 -8انواع اقدامات جراحي در بارداري خارج رحم را ذكركند.

جلسه سیزدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1اصطالح محدودي
ناتال درمحدودي
محدودي

رشد

داخل رحمي
()IUGR

رشد جن ن را تعريف نمايد وعوارض پري سخنراني

رشد جن ن راذكر كند.

 -2تفاوت ب ن ( SGAكوچک براي سن داخل رحمي) ومحدودي
رشد جن ني را شرح دهد.
 -3محدودي

رشد متقارن ونامتقارن جن ن را تعريف نمايد وعلل

آنها را ذكركند.
 -4عوامل خطرساز براي محدودي
 -5نحوه معالج موارد محدودي

رشد جن ن را توض ح دهد.

اورهد
واي

برد

ويدئو

مدرس

پرسش

دكترمصداقي

وپاسخ

نا

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

رشد جن ن نزديک هنگام ترم را

توض ح دهد.

جلسه چهاردهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1ش وع وعوامل موثر بر بروز ب ماريهاي تروفوبالست ک را توض ح سخنراني
دهد.

اورهد

مول و ب ماري هاي

 -2انواع مول ه دات فرم را نام برده وتعريف كند.

تروفوبالست ک

 -3عالئم ونشان هايي ك دريک ب مار مبتال ب مول ه دات فرم ويدئو

حاملگي

واي

ايجاد مي شود را توض ح دهد.

 -4راههاي تشخ ص ودرمان انواع مول ه دات فرم را توض ح دهد.
 -5انواع تومورهاي ترفوبالست ک را نام ببردوعالئم بال ني

برد

پرسش

دكتر واحد پور

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

تومورهاي تروفوبالست ک را توض ح دهد.
 -6ارزيابي تشخ صي،مرحل بندي وپروتکل درماني تومورهاي
تروفوبالست ک را توض ح دهد.

جلسه پانزدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

 -1انواع دوقلويي را توض ح دهد.
زايمان بريچ -

 -2نحوه تشخ ص زيگوس تي وروشهاي تشخ ص چند قلويي را اورهد

برخورد با حاملگي

ذكركند.

پر خطر و دوقلويي

 -3عوارض جن ني ومادري ناشي از چند قلويي را ذكركند.
 -4اقدامات درماني ح ن زايمان وبعد از زايمان چند قلويي را
ذكركند.

واي

برد

ويدئو

مدرس

دكترنظام

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

 -5تعريف پرزانتاس ون بريچ را بداند.
 -6با عوامل خطرساز آن آشنا شود وآنرا ذكركند.
 -7انواع پرزانتاس ون بريچ را توض ح دهد.
 -8عوامل پرزانتاس ون بريچ را توض ح دهد.
 -9انديکاس ون سزارين در پرزنتاس ون بريچ را ل س

كند.

 -11افراديک مي توانند زايمان واژينال با پرزنتاس ون بريچ داشت
باشند را ذكركند.

جلسه شانزدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1جف

سر راهي را تعريف كند وانواع جف

خونريزي هاي

ببردوات ولوژي وريسک فاكتورهاي آنرا ل س

مامايي

 -2پالسنتاآكرتا -اينکرتاوپر كرتارا ومهاجرت جف
 -3عالئم بال ني جف

سر راهي را نام سخنراني

كند.

اورهد
تعريف كند.

سر راهي را توض ح دهد.

 -4شرايط وانديکاس ونها وخطرات معاين واژينال در خونريزي
تريمستر سوم را ل س

نمايد.

 management -5جف
خونريزي وموقع

جف

سر راهي باتوج ب سن حاملگي،م زان

واي

برد

ويدئو

پرسش

دكتر طالب ان

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

را توض ح دهد.

 -6دكولمان را تعريف كند وانواع دكولمان را نام ببرد وراههاي
تشخ ص آنرا ذكركند.

جلسه هفدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1ش وع،زمان بروز،عوارض ونحوه برخورد با آغشت شدن مايع سخنراني
آمن وت ک با مکون وم را ذكركند.

اورهد

 -2تعريف كوريو آمن وت ک را ذكركرده وعلل ايجاد ودرمان آنرا واي

ذكركند.
اول گو و پلي

 -3ال گوه در آمن وس وپلي ه در آمن وس را تعريف كرده وعلل

ه درآم نوس

وعوارض هركدام را ذكركند.
 -4نحوه برخورد با ال گوه در آمن وس وپلي ه درآمن وس

برد

ويدئو

پرسش

مدرس

دكترهاشمي

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

راذكركند.

جلسه هجدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1زايمان زودرس و SGA,AGA,LGAرا تعريف كند.

سخنراني

پرسش

 -2عوارض ديررس نوزادان پره ترم را توض ح دهد.

اورهد

وپاسخ

 -3عوامل مساعد كننده زايمان زودرس را طبق بندي كند واي
وعوارض طبي ومامايي مساعد كننده زايمان راشرح هد.

زايمان زودرس و
)(prom

 -4عالئم وتشخ ص زايمان زودرس را شرح دهد.
 -5درمان قبل وح ن زايمان زودرس راتوض ح دهد.
 -6برخورد با پارگي ك س آب را شرح دهد.
 -7عوارض ال گوه در آمن وس را شرح دهد.
 -8كوريو آمن وت

را تعريف كند.

برد

ويدئو
پروژكتور و
ويژيو اليزر

درح ن
تدري

مدرس

دكترهاشمي

 -9عالئم وعوارض كوريو آمن وت
 -11درمان كوريو آمن وت

را شرح دهد.

را شرح دهد

جلسه نوزدهم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1اصطالح  post -dateو post- matureراتعريف كند.

سخنراني

پرسش

 -2روش محاسب سن حاملگي را توض ح دهد.

اورهد

وپاسخ

 -3عوارض مادري وجن ني حاملگي post -date -را شرح دهد.
زايمان ديررس و
))Post Date

 -4مشخصات نوزاد ديررس را ب ان كند.
 -5عل

ال گوه در آمن وس را توض ح دهد.

 -6برخورد با حاملگي  post -dateرا شرح دهد.

واي

برد

ويدئو

مدرس

دكترفه مي نژاد

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

جلسه بیستم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

دكترمصداقي

اورهد

وپاسخ

نا

 -1هدف از بررسي سالم

جن ن را بداند.

 -2اثربخشي روشهاي بررسي سالم
 -3انواع روشهاي بررسي سالم

جن ن را بداند.

جن ن را بداند.

 -4روش كنترل حركات جن ن را بداند.
روشهاي ارزيابي
سالم

جن ن و

تشخ ص قبل از
تولد

 NST -5را توض ح دهد واثربخشي آنرا بداند.
 -6انديکاس ونهاي انجام  NSTرا بداند.
 OCT -7را تعريف كند.
 -8انواع  OCTرا توض ح دهد.
 -9انديکاس ونهاي  OCTرا توض ح دهد.
 -11پروفايل ب وف زيکي را توض ح دهد.
 -11انديکاس ونهاي پروفايل ب وف زيکي را توض ح دهد.

واي

برد

ويدئو
پروژكتور و
ويژيو اليزر

درح ن
تدري

مدرس

 -12بتواند درموارد انتخاب شده يکي از روشهاي فوق را بعنوان
اول ن روش انتخاب كند.
 -13بتواند تصم م بگ رد ك چگون از روشهاي فوق براي اطم نان
از سالم

جن ن استفاده كند.
جن ن ح ن ل بر را تعريف كند.

 -14روش بررسي سالم
(مان تورينگ جن ن)

 -15انواع مان تورينگ جن ن را توض ح دهد.
 -16اختالالت نوار قلب (مان تورينگ جن ن) را تعريف كند وتوض ح
دهد.
 -17نحوه برخورد با اختالالت ضربان قلب درح ن مان تورينگ را
بداند.

جلسه بیست و یکم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1دياب

درحاملگي راتعريف كند وانواع آنرا نام برده وتوض ح سخنراني

دهد.

اورهد
 overtدرحاملگي را توض ح دهد.

 -2چگونگي تشخ ص دياب
 -3ريسک فاكتورهاي دياب

درحاملگي را ل س

ب ماري هاي شايع

اسکرين دياب

داخلي در بارداري

 -4عوارض جن ني ومادري دياب

(دياب

)

وحاملگي را توض ح دهد.

نمايد وروش ويدئو

درحاملگي را ل س

كرده

هركدام را توض ح دهد.
 -5اقدامات درماني دياب
 -6برنام آموزشي دياب

واي

برد

مدرس

پرسش

دكترمصداقي

وپاسخ

نا

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

وحاملگي را توض ح دهد.
درب ماران حامل وروش زايمان وختم

قاعدگي در دياب

را توض ح دهد.

 -7عوارض پ

از زايمان در دياب

وحاملگي را ل س

نمايد

وهركدام را توض ح دهد.
جلسه بیست و دوم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1تغ رات ف زيولوژيک مجاري ادراري را در بارداري توض ح دهد.

سخنراني

پرسش

 -2روشهاي بررسي ب ماريهاي كل وي در بارداري را توض ح دهد.

اورهد

وپاسخ

دستگاه ادراري را توض ح دهد.

 -3طبق بندي عفون

واي

 -4درمان عفونتهاي دستگاه ادراري را توض ح دهد.
ب ماري هاي شايع

 -5عالئم سنگ كل

داخلي در بارداري

 -6درمان سنگ كل

(ب ماريهاي كل وي

 -7شاخصهاي بال ني،روشهاي تشخ ص وطبق

وقلبي )

ويدئو

در ح ن بارداري را توض ح دهد.
در بارداري را ل س

ب ماريهاي قلبي ح ن بارداري را ل س

برد

دكتر طبسي

درح ن
تدري

پروژكتور و

كند.
بندي بال ني

ويژيو اليزر

كند.

 -8درمان كالسهاي بال ني را توض ح دهد.
كند.

 -9انواع ب ماريهاي مادرزادي ودريچ قلب را ل س

 -11برخورد با انواع ب ماريهاي دريچ قلب در بارداري وزايمان را
شرح دهد.

جلسه بیست و سوم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

 -1عفون

پ

از زايمان  puerperal infectionرا

تعريف كند.

 -2تب دوران نفاس را تعريف كند وتشخ صهاي افتراقي تب پ

از اورهد

زايمان را ب ان كند.
 -3عوامل خطرزا جه
عفون

وخونريزي

بعداز زايمان

تب پ

از زايمان را نام ببرد.

 -4عوارض وراههاي تشخ ص ودرمان متري
 -5درمان فلگمون پارامتريال،پريتون

را توض ح دهد.

،آبس لگني وترومبوفلب

سپت ک لگني را توض ح دهد.
 -6عل

بند ن امدن خونريزي پ

 -7انواع خونريزي پ

واي

برد

ويدئو

مدرس

دكتر طالب ان

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

از زايمان را توض ح دهد.

از زايمان را ل س

كند.

 -8عوامل ايجاد كننده خونريزي پ

از زايمان را ل س

نمايد.
 -9علتهاي خونريزي پ

از زايمان را توض ح دهد.

 -11نحوه برخورد با ب ماري ك خونريزي پ

از زايمان دارد را

توض ح دهد.
 -11داروهاي بند آورنده خونريزي پ

از زايمان را ل س

نمايد.
جلسه بیست و چهارم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

مدرس

 PID -1را تعريف نمايد واهم

 PIDرا توض ح دهد.

 -2اپ دم ولوژي  PIDرا برحسب انواع م کروبي آن ذكر نمايد.
 -3عالئم،نشان ها وروشهاي تشخ صي وكرايترياهاي تشخ صي  PIDرا
شرح دهد.

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

واي

برد

 عالئم ومشخصات  PIDحاد گنوكکي وغ رگنوكکي وكالم ديابي را ويدئو -PIDايدز ،سل و
پروژكتور و
توض ح دهد.
عفون هاي دستگاه
 -5درمان  PIDرا توض ح دهد.
ويژيو اليزر
تناسلي فوقاني

 -6تشخ ص افتراقي وعوارض  PIDرا ل س

دكترطالب ان

درح ن
تدري

نمايد وهركدام را توض ح

دهد.
 -7عامل ايدز را بشناسد.
 -8نحوه انتقال ايدز را بداند.
 -9احتمال انتقال در حاملگي را بداند.
 -11انديکاس ون درمان ايدز در حاملگي را بداند.
 -11نحوه درمان در حاملگي را بداند.
 -12نحوه ختم حاملگي در ايدز را بداند.

جلسه بیست و پنجم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1باف

شناسي و روند متاپالزي واپ تل زاس ون سرويک

را سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

توض ح دهد.
 -2عل

ايجاد پول پ سرويک

وعالئم همراه آنرا ذكركند.

 -3تشخ صهاي افتراقي ونحوه برخورد با پول پهاي سرويک
پاپ اسم ر وضايعات توض ح دهد.
 -4نئوپالزي داخل اپ تل ال سرويک
پ ش تهاجمي و
تهاجمي سرويک

واي

را ويدئو

را تعريف كند و CINرا دست

بندي كند.

برد

مدرس

دكتر واحد پور

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

 -5پ ش آگهي،تشخ ص ودرمان  CINرا ذكركند.
 -6طبق بندي پاپ اسم ر را ل س

كند ونحوه گرفتن پاپ اسم ر

را توض ح دهد.
جلسه بیست و ششم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1ف زيولوژي تشک ل تخمدان دريک جن ن مونث را توض ح دهد.

سخنراني

 -2خصوص ات انواع فول کول ها وعوامل موثر برآنها را توض ح اورهد
ف زيولوژي -س کل

دهد.

قاعدگي و اشکال

 -3چگونگي تخمک گذاري دريک خانم وعوامل موثر برآنرا شرح ويدئو

طب عي قاعدگي
PMS

واي

دهد.

 -4چگونگي ايجاد قاعدگي دريک خانم را شرح دهد وچرخ
طب عي قاعدگي را توض ح دهد.

برد

پرسش
وپاسخ

دکرت
طالبیان

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

 -5تغ رات هورمونهاي استروئ دي دريک دوره ازس کل قاعدگي
را ب ان كند.
 -6چگونگي تشک ل زيگوت وبارورشدن تخمک را توض ح دهد.

جلسه بیست و هفتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1انواع تمايز جنسي غ ر طب عي وات ولوژي انواع جنسي سخنراني
غ رطب عي را نام ببرد.
ه رسوت سم و بلوغ

 -2دي

اورهد

ژنزي گناد را تعريف وعلل وعالئم،تشخ ص ودرمان آنرا واي

شرح دهد.

 -3بلوغ زودرس وديررس را تعريف و انواع،عالئم و

نشان هاي

آنها را نام ببرد.
 -4انواع تمايزات جنسي غ رطب عي وتشخ ص ودرمان آنها را

برد

ويدئو

پرسش

مدرس

دكترفروزانفرد

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

توض ح دهد.
 -5مسائل عاطفي در رشد طب عي وغ رطب عي نوجوان را شرح
دهد.
 -6اصطالح ه رسوت سم را تعريف وعلل آنرا نام ببرد.
 -7ارزيابي هورموني وبررس هاي تشخ صي در ه رسوت سم را
توض ح دهد.
 -8درمان ه رسوت سم را توض ح دهد.
جلسه بیست و هشتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

 -1آمنوره را تعريف نمايد وانواع آمنوره را نام ببرد.

سخنراني

 -2اختالالت مربوط ب تخمدان،ه پوف ز و ه پوتاالموس را نام برده اورهد
آمنوره

وتوض ح دهد.
 -3ارزيابي ودرمان ب ماران،آمنوره اول

وثانوي را توض ح دهد.

 -4ارزيابي ودرمان ب ماران ه پرپروالكت نوما را توض ح دهد.

واي

برد

ويدئو

پرسش

دكترفروزانفرد

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

جلسه بیست و هنم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

-1م زان ش وع كانسر پستان وريسک فاكتورهاي آن را توض ح سخنراني
دهد.
غربالگري كانسر

اورهد

 -2علل كاهش م زان مرگ و م ر افراد مبتال ب كانسر پستان را واي

پستان و برخورد

توض ح دهد.

تشخ صي با

-3آناتومي پستان راشرح دهد.

گاالكتوره

-4ا نديکاس ون هاي انجام تس

برد

ويدئو
ژنت ک در افراد مبتال ب كانسر

پستان و اقوام ايشان را توض ح دهد.

پرسش

مدرس

دكتر واحدپور

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

-5طريق انجام معاين پستان توسط پزشک و ب مار را شرح دهد.
-6روش انجام غربالگري كانسر پستان  ،زمان شروع و فواصل آن
را توض ح دهد.
-7شواهد گراف ک كانسر پستان را شرح دهد.
-8انديکاس ون هاي انجام  MRIدر غربالگري كانسر پستان را
توض ح دهد.
-9گاالكتوره را تعريف كند.
-11تشخ ص هاي افتراقي گاالكتوره را شرح دهد.
-11نحوه برخورد با گاالكتوره را شرح دهد.
جلسه سی هم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

خونريزيهاي
غ رطب عي رحمي
AUB

 -1علل خونريزي غ رطب عي درگروه سني قبل از بلوغ رال س

سخنراني

پرسش

نمايد وراههاي تشخ صي ودرمان آنرا ب ان نمايد.

اورهد

وپاسخ

 -2درمورد هريک ازعلل  AUBتوض ح دهد.

واي

 -3علل خونريزي غ رطب عي در دوران بلوغ،راههاي تشخ ص ويدئو

ودرمان آنرا ب ان نمايد.

برد

دكترفروزانفرد

درح ن
تدري

پروژكتور و

 -4خصوص ات يک قاعدگي نرمال را ب ان كند.
 -5علل،راههاي تشخ ص ودرمان خونريزي غ رطب عي در دوران

ويژيو اليزر

تول د مثل را ب ان كند.
 -6واژه هاي منوراژي -متروراژي -منومتروراژي -ه پرمنوره-
ه پرمنوره واول گومنوره را تعريف كند.
 -7علل،راههاي تشخ ص ودرمان خونريزي در دوران بعداز
يائسگي را ل س

نمايد.

 -8درمورد اقدامات اول

درخونريزيهاي شديد رحمي توض ح

دهد.
جلسه سی و یکم:

هدف كلي

يائسگي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1يائسگي وعالئم آنرا تعريف كند وسن متوسط يائسگي وعوامل سخنراني
موثر درسن يائسگي را ذكرنمايد.

اورهد

 -2پري منوپوز ودوران  climactericرا تعريف نمايد وتغ رات واي
هورموني دوران پري منوپوز را توض ح دهد.

 -3عل

وپاتوژنز خونريزيهاي غ رطب عي دريائسگي ونحوه برخورد

با آن را شرح دهد.
 -4پاتوژنز ودرمان واژين

برد

ويدئو

پرسش

مدرس

دكترهاشمي

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

آترف ک را توض ح دهد.

 -5پاتوژنز آتروسکلروز واستئوپورز دريائسگي را توض ح دهد.
 -6پ شگ ري از عالئم يائسگي را بطور خالص ل س

نمايد.

 -7درمان عالئم يائسگي را ب ان نمايد.

جلسه سی و دوم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

مدرس

روشهاي پ شگ ري  -1انواع روشهاي سدكننده حاملگي را نام ببرد.
از بارداري

 -2فوايد ومعايب روشهاي سدكننده حامگي را نام برد.
 -3مکان سم وم زان اثر عوامل سدكننده حاملگي را توض ح دهد.

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

واي

 management -4عوارض ناشي از روشهاي سدكننده حاملگي را ويدئو
توض ح دهد.

 -5اثرات مختلف،قدرت اثر واجزاي استروئ دي  OCPرا شرح دهد.
 -6انديکاس ونها وكنترانديکاس ونها،تداخالت دارويي وفوايد

برد

دكترفه مي نژاد

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

مصرف  OCPوم ني پ ل را نام ببرد.
 -7ارزيابي و managementاختالالت مختلف ناشي ازOCP
وپ گ ريهاي الزم درمصرف كنندگان راتوض ح دهد.
 -8انواع  IUDرا نام ببرد.
 -9مکان سم اثر IUDرا توض ح دهد.
 -11م زان تاث ر IUDرا توض ح دهد.
 -11عوارض جانبي IUDرا نام ببرد.
 -12كنترانديکاس ون مطلق ونسبي IUDرا نام ببرد.
 management -13عوارض جانبي IUDرا توض ح دهد.
 -14س ستم ومکان سم اثر نورپالن
 -15مزايا ومعايب نورپالن
نورپالن

را توض ح دهد.

وكنترانديکاس ونهاي نسبي ومطلق

را نام ببرد.

 -16عوارض جانبي نورپالن

را نام ببرد وطرز مقابل با آنها را

توض ح دهد.
 -17مکان سم اثر ومعايب ومزاياي DMPAرا توض ح دهد.
 management -18عوارض DMPAرا توض ح دهد.

جلسه سی و سوم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1آندومتريوز را تعريف كند،ش وع،علل شايع وعوارض آندومتريوز سخنراني
لگني را نام ببرد.

اورهد

 -2آندومتريوز خارج لگني وعالئم آنرا توض ح دهد.
 -3عالئم آندومتريوز درصورت گرفتاري  Utractرا توض ح دهد.
آندومتريوز

 -4يافت

هاي بال ني آندومتريوز درمعاين

لگني وراههاي

تشخ صي ودرمان آنرا توض ح دهد.
 -5يافت هاي سونوگراف ک والپاراسکوپي وپاتولوژي آندومتريوز را
تعريف كند.
 -6مکان سم نازايي درآندومتريوز را توض ح دهد.
جلسه سی و چهارم:

واي

برد

ويدئو
پروژكتور و
ويژيو اليزر

پرسش
وپاسخ
درح ن
تدري

مدرس

دكترفروزانفرد

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1ش وع م وم رحم وعوامل خطر ساز آن را نام ببرد.

سخنراني

پرسش

 -2عالئم بال ني ف بروم رحم را نام ببرد.

اورهد

وپاسخ

 -3انواع دژنراس ون م وم را توض ح دهد.

واي

 -4راههاي تشخ صي ف بروم رحم را نام ببرد.

ويدئو

 -5انواع درمان ف بروم رحم را نام ببرد.

درح ن
تدري

ويژيو اليزر

خوش  -7عالئم بال ني آدنوم وز را نام ببرد.

خ م وبدخ م رحم

دكترواحد پور

پروژكتور و

 -6ش وع آدنوم وز را ب ان كند.
ب ماريهاي

برد

مدرس

 -8راههاي تشخ صي آدنوم وز را توض ح دهد.
 -9درمان آدنوم وز را توض ح دهد.
 -11انواع ه پرپالزي آندومتر را نام ببرد.
 -11عوامل خطرساز ه پرپالزي آندومتر را ب ان كند.
 -12راههاي درمان ه پرپالزي آندومتر را توض ح دهد.
 -13ش وع سرطان آندومتر وعوامل خطرساز آن راب ان كند.
 -14روش غربالگري سرطان آندومتر را توض ح دهد.
 -15عالئم كلن کي سرطان آندومتر را نام ببرد.
 -16انواع سرطان آندومتر را نام ببرد.
 -17راههاي تشخ صي سرطان آندومتر را نام ببرد.
 -18مرحل بعدي سرطان آندومتر را نام ببرد.
 -19راههاي درماني سرطان آندومتر را ب ان كند.

جلسه سی و پنجم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

 -1نشان ها وعالئم وفاكتورهاي خطر سرطان سرويک

را ل س

كند.
 -2تشخ ص افتراقي سرطان سرويک
ب ماي هاي مقاربتي
دستگاه تناسلي
تحتاني (سرويس
و واژين

)

وانواع پاتولوژي آنرا ل س

كند.
 -3روشهاي تشخ صي كانسر سرويک
سرطان سرويک

ومرحل بندي بال ني

را توض ح دهد.

 -4نحوه انتشار سرطان سرويک

را توض ح دهد.

 -5درمان وعوارض ناشي از درمان سرطان سرويک

را توض ح

دهد.
 -6نحوه برخورد با كارس نوم سرويک
 -7انواع سرويس
ب سرويس

را ل س

را ذكر كند.

در بارداري را توض ح دهد.

كند وخصوص ات ارگان زمهاي منجر

واي

برد

ويدئو
پروژكتور و
ويژيو اليزر

درح ن
تدري

مدرس

دكترفه مي نژاد

 -8عالئم كل ن کي عوارض ودرمان انواع سرويس

را توض ح

دهد.

جلسه سی و ششم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

 -1نازائي را تعريف كند واپ دم ولوژي وعلل نازائي را ب ان كند
ونقش سن در نازائي را توض ح دهد.

واي

 -2شرايط الزم براي بررسي زوج نازا را ب ان كند.
نازايي

ويدئو

 -3راه بررسي فاكتور سرويکال را توض ح دهد.
 -4روش اسکرين فاكتور مردان را توض ح دهد وآنال ز س من را
توض ح وپارامترهاي مهم آنرا ل س
 -5علل نازائي مردان را ل س

برد

نمايد.

مدرس

دكترفروزانفرد

درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

نمايد وتستهاي عملکرد ب ض را

توض ح دهد.
 -6روشهاي مختلف بررسي نازايي ونحوه برخورد با ب ماران نازا را
توض ح دهد.

جلسه سی و هفتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

سخنراني

پرسش

اورهد

وپاسخ

 -1علل آنمي جن ن را ب ان كند.
عدم تجان
خوني

گروه  -2مواردي را ك خونريزي شديد جن ن ب مادر داريم نام ببرد.
 -3اصطالح ه دروپ را ب ان كند وانواع ه دروپ را نام ببرد.
 -4علل اصلي وراههاي تشخ ص ه دروپ
 -5ه دروپ

جن ني را نام ببرد.

ايمني وغ رايمني را شرح دهد.

 -6تشخ ص ودرمان ب ماري همولت ک جن ن وه دروپ
دهد.

واي

برد

ويدئو
پروژكتور و

را شرح ويژيو اليزر

درح ن
تدري

مدرس

دكترنظام

جلسه سی و هشتم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 -1ك ستهاي تخمداني ازنوع فانکشنال را تعريف كند وعالئم آنها سخنراني
را ب ان نمايد.

اورهد

 -2تشخ ص افتراقي وراههاي تشخ ص ودرمان ك ستهاي واي
فانکشنال را ل س

نمايد.

ويدئو

 -3توده هاي نئوپالست ک خوش خ م را نام ببرد.
 -4عناصر تشک ل دهنده ك س

درموئ د ودرمان آنرا را

برد

ب ان

نمايد.

پرسش

مدرس

دكترواحد پور

وپاسخ
درح ن
تدري

پروژكتور و
ويژيو اليزر

 -5ارزيابي ك ستهاي تخمداني قبل وبعد از يائسگي را توض ح
ب ماري هاي خوش دهد.
خ م و بد خ م  -6منشاء وعالئم تومورهاي اپي تل ال را مشخص نمايد.
 -7مشخصات كلي ك ستهاي آندومتريزسروزي،موس نوس را ازنظر

تخمدان

اندازه ومحتويات داخل ك س

ب ان نمايد.

 -8راههاي تشخ ص ك ستهاي تخمدان را توض ح دهد.
 -9تقس م بندي تومورهاي تخمدان،راه تشخ ص ودرمان آنها را
توض ح دهد.

جلسه سی و هنم:

هدف كلي

اهداف ويژه رفتاري

شيييييي وه

فعال يي

درپايان هردوره دانشجوبايدقادرباشد:

تيييييدري

آموزشي

ورسيييييان

دانشييجو

آموزشي

يان

 - 1تعريف شوک وانواع شوک را بداند.

سخنراني

پرسش

 -2علل شوک هموراژيک را بداند.

اورهد

وپاسخ

 -3كالس بندي شوک را بداند.
شوک
مامايي

وخونريزي  management -4شوک را بداند.
 -5انديکاس ون تزريق خون را بداند.
 -6عوارض زودرس وديررس تزريق خون را بداند.
 -7آشنايي با فاكتورهاي خوني مثل، FFPكرايو پريپ تان.

واي

برد

ويدئو
پروژكتور و
ويژيو اليزر

درح ن
تدري

مدرس

دكتر طالب ان

منابع:
 اصول مامايي ويليامز ژنيكولوژی نواک)– Danfortn s (2008
)– Novak textbook of Genicology (2012
)– Speroff (2011
)– Telinde s (2015
)- Williams obstetrics (2017
ارزشيابي:
بصورت امتحان تستي چهار گزينه ای است كه در پايان دوره انجام ميشود و %133نمره نهايي را شامل مي شود.

