
 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

                      تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                    زنان بیماری های :درس نام

                                                                                                          1جلسه:                                                       دقیقه021 :کالس مدت

                                                                                                بلوغ : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

  پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد بلوغ توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

قبضی جْبًی  بْزام-6

،اغَل 1998رٍضٌک قطبی

بیوبریْب ٍ بْذاضت سًبى 

 کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

 سخٌزاًی

تؼبهلی یب 

 ّوگزٍّی

 پزسص ٍ پبسخ

آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگبُ  -1

 را تَضیح دّذ. تٌبسلی سًبى ٍ بلَؽ

ٍاصُ بلَؽ را تؼزیف کزدُ، ػَاهل  -6

 هَثز بز آى ٍ ػالئن را ضزح دّذ

 P , Eسطَح گٌبدٍ تزٍپیي ّب ٍ  -3

را در فبسّبی هختلف سیکل هقبیسِ 

 کٌذ

ارتببط هحَر ّیپَتبالهَس ،  -4

 ّیپَفیش ٍ تخَهذاى را ضزح دّذ

هکبًیسن ایجبد خًَزیشی  -5

 قبػذگی راتَضیح دّذ.



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

                                  تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                   بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                              2دقیقه                                                       جلسه:121 :کالس مدت 

                                                                                                                             ادامه  زودرس و دیررس بلوغ  : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 علل بلوغ زودرس و تشخیص و درمان توضیح دهد. پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواندد در مورد : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی تؼبهلی 

یب ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

  tannerآضٌبیی ببهزاحل -1

 اختالالت بلَؽ را تَضیح دّذ.-6 

بزرسیْبی آسهبیطگبّی ٍ تػَیز  -3

بزداری بزای تطخیع بلَؽ سٍدرس ٍ 

 راتَضیح دّذ.

در هَرد درهبى بلَؽ سٍدرس ٍ -4

 تَضیح دّذ.

 



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:         بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                              3جلسه:                                                      دقیقه 021 :کالس مدت

                                                                                       بلوغ ادامه : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 رس و تشخیص و درمان توضیح دهد.دیرپس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواندد در مورد علل بلوغ   : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

رٍضٌک  بْزام قبضی جْبًی-6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

اختالالت بلَؽ ٍبزرسیْبی -1

آسهبیطگبّی ٍ تػَیز بزداری بزای 

 تطخیع بلَؽ دیزرس را ضزح دّذ

بلَؽ ٍ دیزرس ٍ ػَارؼ آى را -6

 ضزح دّذ

در هَرد درهبى بلَؽ دیزررس -4

 تَضیح دّذ.

 

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 وجلسات قبلی:پرسش از میاحث تدریس شده .:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:      بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          4جلسه:                                                      دقیقه 021 :کالس مدت

                                                                                       یائسگی: کالس موضوع                                                سمیه یحیی  :مدرس

 باید بتواند در مورد یائسگی و عوارض آن توضیح دهد.پس از گذراندن این دوره دانشجو  : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 کیستٌزبْذاضت سًبى 

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 یکتختِ ٍ هبص

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

در هَرد  یبئسگی ٍ ػَارؼ آى -1

 تَضیح دّذ.

 , climactericاغطالح .-6

menopause .را تؼزیف کٌذ 

تغیزات گٌبدٍتزٍپیي ّب ٍ -3
َّرهًَْبی جٌسی در یبئسگی را 

 ضزح دّذ.

ػبرضِ اغلی ببلیٌی یبئسگی را -4
 ًبم بزدُ، ػلت آًْب را تؼزیف کٌذ.

ػَاهل هَثز در تطذیذ ػالئن -5

 ببلیٌی یبئسگی را ضزح دّذ



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                           تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                  بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                             5جلسه:                                                   دقیقه    021 :کالس مدت  

                                                                                  ادامه  یائسگی: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در مورد یائسگی و درمان عوارض آن توضیح دهد.  : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

 را بیبى ًوبیذ. HRTػَارؼ-1

 درهبًْبی اغلی گز گزفتگی-6

استئَپزٍس، ٍاصًیٌت آتزٍفیک 

ػزٍقی در  –بیوبریْبی قلبی 

یبئسگی را طبق رفزًس تَضیح 

 دّذ.

 

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

نوع                                           2تعداد واحد:                                بیماری های زنان :درس نام

                       تئوریواحد:

                                                                                                          6جلسه:                                                    دقیقه   021 :کالس مدت

                                                                          عفونتهای مهبل   : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در باره انواع عفونتهای مهبل و تشخیص آن توضیح دهد.پس از  : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

در ببرُ ضٌبسبیی  ٍ تطخیع ٍ -1

ٍاصیٌبل)ٍاصیٌَس درهبى ػفًَتْبی 

 ببکتزیبل( تَضیح دّذ

در ببرُ ضٌبسبیی  ٍ تطخیع ٍ  -6

درهبى  ٍاصیٌیت تزیکَهًَبیی  تَضیح 

 دّذ

در ببرُ ضٌبسبیی  ٍ تطخیع ٍ  -3

درهبى کبًذیذیبس ٍلٍَاصیٌبل  تَضیح 

 دّذ

 

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                        بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          7جلسه:                                                   دقیقه    021 :کالس مدت

                                                                           عفونتهای  مهبل ادامه: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 س از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در باره انواع عفونتهای مهبل و درمان آن توضیح دهد.پ  : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

سَاالت دادى بِ 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

در ببرُ تطخیع ٍ درهبى -1

 ٍاصیٌیت آتزٍفیک تَضیح دّذ.

درببرُ تطخیع ٍ درهبى -6

 سزٍیسیت تَضیح دّذ.

درببرُ تطخیع ٍ درهبى -3

 التْببی لگي تَضیح دّذ.ػفًَتْبی 

درببرُ تطخیع ٍ درهبى  -4

 سییستیت تَضیح دّذ.

درببرُ تطخیع ٍ درهبى -5

 اٍرتزیت تَضیح دّذ.

 



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                        بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                         8جلسه:                                                    دقیقه   45 :کالس مدت

                                             ری سرطانهای شایع ماموگرافیغربالگ : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس اس گذراًذى ایي دٍرُ داًطجَ ببیذ بتَاًذ در ببرُ غزببلگزی سزطبى پستبى تَضیح دّذ. : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

در ببرُ سزطبى پستبى تَضیح -1

 دّذ.

در ببرُ گزٍُ ّذف غزببلگزی -6

 .سزطبى پستبى تَضیح دّذ

در ببرُ کبربزد هبهَگزافی در 3

غزببلگزی ٍ تطخیع  سزطبى 

 پستبى تَضیح دّذ.

 BIRADSدر هَرد سیستن 3

 تَضیح دّذ.

 



 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                            زنانبیماری های  :درس نام

                                                                                                          9جلسه:                                                       دقیقه021 :کالس مدت 

                                             غربالگری سرطانهای شایع  پاپ  اسمیر: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس اس گذراًذى ایي دٍرُ داًطجَ ببیذ بتَاًذ در ببرُ پبپ اسویز ٍ تفسیز آى تَضیح دّذ. : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

در ببرُ ًحَُ اًجبم ٍ ٍسبیل هَرد ًیبس -1

 آى تَضیح دّذ. در پبپ اسویز ٍ تفسز

در ببرُ کبربزد پبپ اسویز در -6

 غزببلگزی تَضیح دّذ.

در ببرُ اغطالحبت هَرد استفبدُ در -3

 4پبپ اسویز تَضیح دّذ.

ٍ آدًَکبرسیٌَم CIN I,II,IIIدر ببرُ-

 درجب تَضیح دّذ.

ّب HSVّب ٍ اًَاع HPVدر ببرُ -4

 تَضیح دّذ.

 در ببرُ سیستن بتسذا تَضیح دّذ.-5



 

 

 
 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                          بیوبری ّبی سًبى :درس نام

                                                                                                          01جلسه:                                                     دقیقه  021 :کالس مدت

            خونریزی های غیر طبیعی                                                     : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 آشنایی دانشجو با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی   : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

ٌذگشیٌِ آسهَى:چ

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

اًَاع خًَزیشی ّب ی رحوی را اس -1

ت سیکل ٍ هیشاى خًَزیشی ًظز هذ

 تَضیح دّذ.

تطخیع خًَزیشیْبی غیز -6.

 طبیؼی را تَضیح دّذ.

 ٍ  اًَاع آهٌَرُ را تؼزیف کٌذ -3

اًَاع آهٌَرُ را  ٍ درهبى  اتیَلَصی

 ضزح دّذ



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

                        تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:       بیوبری ّبی سًبى :درس نام

                                                                                                         00جلسه:                                                    دقیقه 021 :کالس مدت

                                                                                                بیماریهای پستان : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 آشنایی دانشجو با بیماریهای بدخیم و خوشیخیم پستات و نحوه غربالگری و درمان آنها : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

سًبى بزک ٍ .بیوبریْبی 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

 گزٍّی ٍ پبسخ

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

ٍ  اًَاع  بیوبریْبی خَش خین -1

 ضزح دّذ.پستبى را ػفًَت ّبی 

ًحَُ ارسیببی آًْب ٍ درهبى ایي  -6

 .بیوبریْب را ضزح دّذ

بیوبریْبی بذخین پستبى ػبلئن  -3

 .را بیبى ًوَدُ ٍ طبقْبٌذی ًوبیذ

تطخیع ٍ درهبى هٌبسب بز  -4

اسبس درجْبٌذی ببلیٌی ٍ سي 

ّبی بذخین پستبى را  بیوبر در تَدُ

رٍضْبی تطخیػی در  - .ضزح دّذ

ٍ درهبى  بیوبریْبی هختلف پستبى 

 را تَضیح دّذآى ّب 



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 وجلسات قبلی :پرسش از میاحث تدریس شده.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                                      تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:        بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          02جلسه:                                                    دقیقه   021 :کالس مدت

                                                                طبیعی خونریزی های غیر : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 پس از گذراندن این دوره دانشجو باید بتواند در باره انواع خونریزی های غیر طبیعی رحمی توضیح دهد : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

االت دادى بِ سَ

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

را  AUBاس ػلتْبی ضبیغ  -1
 تَضیح دّذ.

راّْبی تطخیع ٍ درهبًْبی -6

AUB را ضزح دّذ 

3- DUB  را تؼزیف کزدُ، هکبًیسن
 ایجبد ٍ درهبى  آى را تَضیح دّذ

 



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                        بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          03جلسه:                                                      دقیقه 021 :کالس مدت

                                                                                                آمنوره  : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

 .دانشجو پس از گذراندن این دوره بتواند در مورد انواع آمنوره توضیح دهد : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

در کالس ٍ حضَر 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

آهٌَرُ اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را تؼزیف -1

 کٌذ.

در ببرُ ػلل  ضبیغ  آهٌَرُ اٍلیِ -6

 را تَضیح دّذ.

در ببرُ ػلل ضبیغ آهٌَرُ ثبًَیِ 3

 تَضیح دّذ.

در ببرُ بزرسی آسهبیطگبّی -4

 آهٌَرُ اٍلیِ تَضیح دّذ.

در ببرُ بزرسی اسهبیطگبّی -5

 آهٌَرُ ثبًَیِ تَضیح دّذ.



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

                                  تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                 بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          04جلسه:                                                      دقیقه 021 :کالس مدت

                                                                              آمنوره ادامه : کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

          

 دانشجو پس از گذراندن این دوره باید بتواند در مورد آمنوره  و درمان آن توضیح دهد.: کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

ٍ   در ببرُ تطخیع آهٌَرُ اٍلیِ-1

 ثبًَیِ تَضیح دّذ.

در ببرُ راّْبی درهبًی آهٌَرُ -6

 اٍلیِ ٍثبًَیِ تَضیح دّذ.

درببرُ ػلل تخوذاًی آهٌَرُ -3

 ثبًَیِ تَضیح دّذ.

درببرُ ػلل رحوی آهٌَرُ ثبًَیِ -4

 تَضیح دّذ.



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع

 

                       تئورینوع واحد:                                          2تعداد واحد:                       بیماری های زنان :درس نام

                                                                                                          05جلسه:                                                      دقیقه 021 :کالس مدت

                                     نازایی: کالس موضوع                                                 سمیه یحیی :مدرس

                                                       

 زنانه توضیح دهد.دانشجو پس از گذراندن این دوره بتواند در مورد نازایی با عامل  : کلی هدف

 و ارزیابی آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی رٍضٌک -6

،اغَل بیوبریْب ٍ 1998قطبی

 بْذاضت سًبى کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 ص ٍ پبسخپزس

ًبسایی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ ضیَع آًْب -1
 را بیبى ًوبیذ.

راّْبی تطخیع ٍ درهبًْبی -6
هَردی در خػَظ ّز یک اس ػلل 
ًبسایی را بطَر کبهل طبق رفزًس 

رٍضْبی چبرت -3تَضیح دّذ. 
BBT   سطَح پزٍصستزًٍی ٍبیَپسی

آًذٍهتز ٍ سًََگزافی را در خػَظ 
 ضٌبسبیی تخوک گذاری ضزح دّذ.

 

 



 

 

 

 :راهنما
 باشد انجام به قادر کالس پایان در دانشجو که توانایی حداقل شامل کلی هدف
 همگروهی یا تعاملی سخنرانی:تدریس روش

 موالژ و...  : Power point -نیاز مورد وسایل

 :پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی.:فعالیت ارزیابی
 ویرایش آخرین -فصل -کتاب:آموزشی منابع
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 دانشجو پس از گذراندن این دوره بتواند در باره ناباروری با عامل مردانه توضیح دهد. : کلی هدف

 و ارزیابی نیاز آموزشی منابع

 تکمیلی فعالیت

  مورد وسایل رفتاری اهداف تدریس روش نیاز مورد وسایل

بْزام قبضی جْبًی -1

.بیوبریْبی سًبى بزک ٍ 6116

 ًَاک،اًتطبرات گلببى

بْزام قبضی جْبًی -6

،اغَل 1998رٍضٌک قطبی

بیوبریْب ٍ بْذاضت سًبى 

 کیستٌز

هبرک فزیٌش،لئَى اسپیزٍف -3

ببلیٌی سًبى ٍ اًذٍکزیٌَلَصی ،

 6111اسپیزف  ًبببرٍری

 ،اًتطبرات ارجوٌذ

اهتحبى پبیبى 

 درغذ 71تزم

حضَر در کالس ٍ 

ضزکت در بحث 

گزٍّی ٍ پبسخ 

دادى بِ سَاالت 

درغذ آسهَى 15

هیبت تزم 

 درغذ15

ًَع 

آسهَى:چٌذگشیٌِ 

 ای

 پبٍرپَیٌت ٍ ػکس

 تختِ ٍ هبصیک

 

سخٌزاًی 

تؼبهلی یب 

ّوگزٍّی 

 پزسص ٍ پبسخ

بزرسی ػَاهل ًبسایی هزداًِ را -1

 تَضیح دّذ.

اسپزم در هزداى  در ببرُ آًبلیش-6

 تَضیح دّذ.

تکٌیک ّبی کوک ببرٍری ضبهل -3

GIFT , ZIFT , IVF , IUI  را

تَضیح دادُ ٍ هزاقبتْبی ّز هَرد 

 را طبق رفزًس بیبى ًوبیذ.




