
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 اول جلسه:                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي:مقطع / رشته

   03تعداد دانشجو  : و زايمان بیماريهای زنان:    )واحد( درسنام 

  ساعت    1.5مدت کالس :  

 فیزيولوژی قاعدگي و النه گزيني و تکامل جفتعنوان درس :

 شناخت فیزيولوژی قاعدگي و النه گزيني و تکامل جفت باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

  : رفتاریاهداف 
 .سیکل قاعدگي را توضیح دهد 

 .چگونگي پريود را بیان کند 

 .هورمونهای موثر در قاعدگي را بیان کند 

 .چگونگي لقاح و النه گزيني را توضیح دهد 

  بررسي طب مکمل دراين خصوص 

  
                                                    پاورپوينت-سخنرانيروش آموزش :    

 ث وجود ندارد()اين مبحث در دنفورويلیامزبع درس  :  امن
 3310کارنت   

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي
 

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه53تدريس محتوا:                                           مدت زمان:

 دقیقه 13مدت زمان:                                  پرسش و پاسخ:        
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:

 

 راهنما:

 

 اشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام ب

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osce، کوتاه پاسخ –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 

 جلسه: دوم                                         تاريخ ارائه درس  :  :  سال تحصیلي     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عموميمقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت  1.5      مدت کالس :  

 آناتوميعنوان درس :

 شناخت آناتومي دستگاه تناسلي زنان باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .بافت نرم دستگاه تناسلي را بشناسد 

 .بافت استخواني لگن را بشناسد 

  بداندلگن استخواني را اندازه گیريهای مربوط به.  

  بررسي طب مکمل دراين خصوص 

  رعايت اخالق حرفه ای در درمان 

 
                                                     پاورپوينت-سخنراني     روش آموزش : 

 3312ويلیامز بع درس  :  امن
 3310کارنت   

 ويدئو پروژکتور-موالژ :  مورد نیاز امکانات آموزشي
 
 

 اجزا و شیوه اجرای درس:

 دقیقه 13مدت زمان:                        مقدمه:                               
 دقیقه53تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 دقیقه 13یابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:ارزش
 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -چند گزینه ای ارزیابی فعالیت:آزمون

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 جلسه: سوم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      ملي  ع      √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت1.5        مدت کالس :  

  حاملگي خارج از رحمعنوان درس :

 شناخت حاملگي خارج از رحم باشد. بهقادر   دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .انواع حاملگي خارج از رحم را بداند 

 .عالئم تشخیص را بیان کند 

 .چگونگي درمان را  توضیح دهد 

 .پي گیری بیمار را بداند 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

  رعايت اخالق حرفه ای در درمان 

 
                                                                                                       پاورپوينت-سخنراني     روش آموزش : 

 ويلیامز -3332دنفورث بع درس  :  امن
   3310کارنت 

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه53مدت زمان:                        تدريس محتوا:                   
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه  13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 ی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کل

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: چهارم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 صودیدکتر عرب مقنام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت 1.5       مدت کالس :  

 مراقبت های دوره بارداریعنوان درس :

 شناخت مراقبت های دوره بارداری باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 ط به بارداری را بشناسد.عالئم مربو 

 .روشهای تشخیص بارداری را بداند 

 .تغذيه در بارداری را بداند 

 .واکسیناسیون در باداری را بداند 

 .آزمايشات دوره نیاز در طول بارداری را بداند 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                            پاورپوينت-سخنرانيروش آموزش : 

 3332دنفورث بع درس  :  امن
 ويلیامز ،  3310کارنت   

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه23مدت زمان:               تدريس محتوا:                            
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 اقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 ایشآخرین ویر-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: پنجم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   رس )واحد( دنام 

  ساعت  1.5      مدت کالس :  

 زايمان طبیعي و تحريک زايمانيعنوان درس :

 شناخت زايمان طبیعي و تحريک زايماني باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 ن را بشناسد.عالئم زايما 

 .مراحل اصل زايمان را بداند 

 .اختالل در هر مرحله را بشناسد 

 .مراقبتهای بعد از زايمان را بداند 

 .دوره های آماده سازی جهت زايمان را بشناسد 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني روش آموزش : 

  3332دنفورث بع درس  : امن
 مز ا، ويلی 3310کارنت 

 

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه23مدت زمان:     تدريس محتوا:                                      
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 ی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانای

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: ششم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √یمسال  اول ن

 کارآموزی      عملي          √نظری:  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان :  درس )واحد( نام 

  ساعت   1.5     مدت کالس :  

 روش سزارين جهت زايمانعنوان درس :

 شناخت روش سزارين جهت زايمان باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .علل سزارين را بداند 

 عمل را بداند. مراقبت های بعد از 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                          پاورپوينت-سخنراني  روش آموزش : 

 3332دنفورث بع درس  :  امن
 ، ويلیامز 3310کارنت 

 

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13ه:                                                       مدت زمان:مقدم

 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:

 دقیقه 13مدت زمان:           جمع بندی و نتیجه گیری:               
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 روسکوپ و ...میک –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: هفتم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  م پزشکيعلو دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت     1.5   مدت کالس :  

 Breachنمايش عنوان درس :

 باشد. Breachشناخت نمايش  قادر به  از گذراندن اين کالس دانشجو بايد پسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
  انواعBreach .را بشناسد 

  علل سزارين و نمايشBreach .را بداند 

  مانورهای زايماني درBreach .را بداند 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                          پاورپوينت-سخنراني  روش آموزش : 

 3332دنفورث بع درس  :  امن
 ، ويلیامز  3310کارنت 

 

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه23مدت زمان:                             تدريس محتوا:              
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:

 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان  

 راهنما:

 

 دف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشده

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: هشتم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 مقصودی دکتر عربنام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت  1.5      مدت کالس :  

 ارزيابي های حین زايمانعنوان درس :

 شناخت ارزيابي های حین زايمان باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 های ارزيابي را بداند. انواع تست 

  تفسیرNST .را تا حدودی بداند 

 .عالئم ديسترس را بشناسد 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني روش آموزش : 

 ، ويلیامز  3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز شيامکانات آموز

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه03تدريس محتوا:                                           مدت زمان:

 دقیقه 13مدت زمان:   پرسش و پاسخ:                                       
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:
 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... همگروهی تعاملی یا ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 

 جلسه: نهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت 1.5       مدت کالس :  

 زايمان پره ترم و پست ترمعنوان درس :

 شناخت زايمان پره ترم و پست ترم باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .تعاريف پره ترم و پست ترم را بداند 

 .عوارض مربوط به هر کدام را بداند 

 بستری را بداند. روش های درماني و مراقبت های حین 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
 

                                                                                                            پاورپوينت-سخنرانيروش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13ه:                                                       مدت زمان:مقدم

 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:

 دقیقه 13مدت زمان:           جمع بندی و نتیجه گیری:               
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 کروسکوپ و ...می –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 
 

 جلسه: دهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  وم پزشکيعل دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت   1.5     مدت کالس :  

 اختالالت رشد جنینعنوان درس :

 شناخت اختالالت رشد جنین باشد. قادر به  ايد پس از گذراندن اين کالسدانشجو بهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .تطابق سن حاملگي با اندازه رحم را بداند 

 .اندازه گیری حد رحم را بداند 

 .علل عدم تطابق را بشناسد 

 .راه های تشخیص   را بشناسد 

 مان ختم حاملکي در اختالل رشد را بداند.در مورد ز 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني ش آموزش : رو

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن
   

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مدت زمان:                                     مقدمه:                  

 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ی فعالیت:آزمون چند گزینه ایارزیاب

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 
 
 

 جلسه: يازدهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری  : نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  :  بیماريهای زنان و زايمان:  درس )واحد( نام 

  ساعت  1.5      مدت کالس :  

 خونريزيهای ماماييعنوان درس :

 شناخت خونريزيهای مامايي باشد. قادر به  ين کالسدانشجو بايد پس از گذراندن اهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .علل خونريزيهای مامايي را توضیح دهد 

  افتراق وضعیتSTABLEوUNSTABLE  .تشخیص دهد 

 .اقدامات اولیه جهت وضعیت مادر و جنین را بداند 

 .فراورده های خون را بشناسد 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني روش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث  بع درس  :امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13ت زمان:مقدمه:                                                       مد

 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 دقیقه 13مدت زمان:             ارزشیابي محتوای تدريس شده:    
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –ی آزمون تشریح-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 جلسه: دوازدهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

  کارآموزی     عملي          √نظری:  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت1.5        مدت کالس :  

 بیماريهای خوش خیم دستگاه تناسليعنوان درس :

 ريهای خوش خیم دستگاه تناسلي را بشناسد.بیما قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .ضايعات خوش خیم را بشناسد 

  بیماريهایSID .را تشخیص دهد 

 .راهکارهای درماني را بشناسد 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                            پاورپوينت-سخنرانيروش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه23مان:تدريس محتوا:                                           مدت ز
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 جو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانش

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 جلسه: سیزدهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √اول  نیمسال 

 کارآموزی      عملي          √نظری:  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : ماريهای زنان و زايمانبی:   درس )واحد( نام 

  ساعت1.5        مدت کالس :  

 دسیمنورهعنوان درس :

 شناخت دسیمنوره باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .علل دسیمنوره را بداند 

 .دسیمنوره اولیه و ثانويه را از هم تمايز دهد 

 .راههای تشخیص و معاينات بداند 

 .راهکارهای درماني را بیان کند 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني روش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 يدئوپروژکتورو:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 قیقهد 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 
 

 جلسه: چهاردهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت    1.5    مدت کالس :  

 آمنوره س :عنوان در

 شناخت آمنوره و علل آن باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .علل آمنوره را بداند 

 .راهکارهای تشخیص را بیان کند 

 .آزمايشات درخواستي را بداند 

 .راهکارهای درماني را بداند 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                         پاورپوينت-سخنراني   روش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مدت زمان:    مقدمه:                                                   

 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 دقیقه 13ه:                 مدت زمان:ارزشیابي محتوای تدريس شد
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –تشریحی  آزمون-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 

 جلسه: پانزدهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم   نیمسال     √نیمسال  اول

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي مقطع / رشته:

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت1.5        مدت کالس :  

 پاپ اسمیر و بیماريهای پیش بدخیم دهانه رحمعنوان درس :

 شناخت پاپ اسمیر و بیماريهای پیش بدخیم دهانه رحم باشد. قادر به  ن کالسدانشجو بايد پس از گذراندن ايهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 بتواند پاپ اسمیر را بخواند 

  را بشناسد. کانسرسرويکسروشهای غربالگری 

  را بشناسد. سسرويکروش برخورد با ضايعات خوش خیم 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                           پاورپوينت-سخنراني روش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 هدقیق 13مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه23تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 دقیقه 13دت زمان:ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 م
 دقیقه 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osce، کوتاه پاسخ –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 



پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 جلسه: شانزدهم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم      √ نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر عرب مقصودینام مدرس  :  پزشکي عمومي :مقطع / رشته

 03تعداد دانشجو  : بیماريهای زنان و زايمان:   درس )واحد( نام 

  ساعت 1.5       مدت کالس :  

 ناباروریعنوان درس :

 باشد. شناخت ناباروری قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 يف نازايي را بداندتعر. 

  توضیح دهد.علل ناباروری در مردان را 
 .تفسیر اسپرم آنالیز را بداند 

 .علل ناباروری در زنان را توضیح دهد 

 .روش های تايید تخمک گذاری را بداند 

  در مورد کلیاتART  .دهد 

 بررسي طب مکمل در اين خصوص 

 رعايت اخالق حرفه ای در درمان 
                                                                                                         پاورپوينت-سخنراني   روش آموزش : 

 ، ويلیامز 3310، کارنت   3332دنفورث بع درس  :  امن

 ويدئوپروژکتور:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 13مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه23مدت زمان:                                   تدريس محتوا:        
 دقیقه 13پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه 13جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 دقیقه 13ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:
 قهیدق 13ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان 

 نما:راه

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-شی:کتابمنابع آموز
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