
  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 فلوشیپ انکولوژی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

        کارورزی            کارآموزی              عملی          تئوری نوع واحد درسی

 350:  ( ساعت زمان )                                  22تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونثآناتومی و  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 الهام صفاریه

 زنان زایمان/فلوشیپ انکولوژی مدرس  رشته تحصیلی

 فلوشیپ مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 eli-saffarieh@yahoo.com پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان امیرالمومنین  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی کار آموز با موارد مربوط به زنان و مامایی

 اهداف اختصاصی
آشنایی با مشکالت -آشنایی با کانسرهای شایع زنان-آشنایی باپروسه زایمان-آشنایی با بیماریهای شایع زنان

 حاملگیآشنایی با بیماریهای مربوط به -مامایی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

 مدیریت بیماران  مدیریت بیمار کانسری

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد

      پرسش و پاسخ
 (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 
    آموزشیکارگاه 

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 منابع اصلی درس : 

 BECKMAN2019-2008دنفورث 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

  99-1400 تهیه و تفسیر پاپ اسمیر 1
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 بیماریهای خوش خیم و بدخیم رحم 2
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 ضایعات پیش بدخیم و تهاجمی سرویکس 3
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 بیماریهای خوش خیم و بدخیم تخمدان 4
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 بیماریهای تروفوبالستیک 5
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 آناتومی عروق لگن 6
مدرس : دکتر 

 بهپور یوسفی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 فیزیولوژی دستگاه تناسلی 7
مدرس : دکتر 

 میالدی گرجی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 (     کوتاه پاسخ   -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

  مشاهده عملکرد )چک لیست( -2
 انجام تکالیف عملی و پروژه -3

 MINI CEX مصاحبه)شفاهی( -4

 

 )کنفرانس( مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

Dops-Osce 

                                              تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :     دکترصفاریه           

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان زایمان گروه آموزشی 

 زنان زایمان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان زایمان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              یعمل         تئوری  درسینوع واحد 

 350زمان ) ساعت ( :                                   22تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 ساهره اعرابیان

 تخصص زنان زایمان رشته تحصیلی مدرس 

 دکترای تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

 Sahereh-arabian@yahoo.com پست الکترونیک

 09123709715 آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

آشنایی با مفاهیم فشارخون -آشنایی با مفاهیم بلوغ طبیعی و غیرطبیعی-پیش از تولد آشنایی با مراقبت های

 بارداری و پره اکلمپسی و بیماریهای جراحی بارداری

 مدیریت مراقبتهای پره ناتال-مدیریت بیمار دچار بلوغ غیرطبیعی -مدیریت بیمار دچار پره اکلمپسی و اکالمپسی اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

 مدیریت بیماران  آشنایی با بیماریها

 روش های تدریس

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 
روش تشخیص -مشاوره قبل از بارداری

 دیابت دوران بارداری-بارداری
 صبح11 1400-99

پرسش و پاسخ 

 و سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 صبح11 99-1400 زجرجنین-بلوغ 2
پرسش و پاسخ 

 و سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 صبح11 99-1400 بیماریهای شایع جراحی در حاملگی 3
پرسش و پاسخ 

 و سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 صبح11 99-1400 بیماریهای هیپرتانسیو بارداری 4
پرسش و پاسخ 

 و سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

  99-1400 آناتومی عروق ریه و قلب 5
مدرس : دکتر 

 سام زربخش
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

  تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 (     کوتاه پاسخ   -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 MINI CEX مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

OSCE - DOPS 

                                                  تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :     ساهره اعرابیان       

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 متخصص زنان و زایمان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

       کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                                22تعداد واحد :         تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 صنم مرادان

 زنان زایمان رشته تحصیلی مدرس 

 متخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 استادتمام رتبه علمی

  پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان امیر   آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی با بیماریهای زنان  و زایمان

 آشنایی با بیماریهای شایع دوران بارداری-زایمانآشنایی باروش -آشنایی با بیماریهای شایع زنان اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   مدیریت زنان باردار

 روش های تدریس

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد

 کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 
معاینه فیزیکی دستگاه تناسلی و گذاشتن 

 اسپکولوم
1400-99 11-13 

سخنرانی پرسش 

نمایش -و پاسخ

 تصویر مناسب

POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 زایمان)خونریزی(اختالالت بعد از  2

سخنرانی پرسش 

نمایش -و پاسخ

 تصویر مناسب

POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 اختالالت بعد از زایمان)عفونت ها( 3

سخنرانی پرسش 

نمایش -و پاسخ

 تصویر مناسب

POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 دیستوشی 4

سخنرانی پرسش 

نمایش -و پاسخ

 تصویر مناسب

POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

  تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -    2گسترده پاسخ  -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 DOPSمصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

Mini CEX 

                                              تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :           دکترمرادان     

 

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 متخصص زنان و زایمان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                                22تعداد واحد :         تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 شهرزاد آقاعمو

 زنان و زایمان رشته تحصیلی مدرس 

 تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

 Aghaamoo-shahrzad@yahoo.com پست الکترونیک

 02333460099بیمارستان امیرالمومنین)ع(-میدان امام حسین-سمنان آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی با بیماریهای شایع در زنان

 اهداف اختصاصی
مشکالت -بررسی های حین بارداری و زایمان-ناهنجاریهای مادر زادی-آشنایی با آناتومی دستگاه تناسلی زنان

 دوران یائسگی و درمانهای انها 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   مدیریت یائسگی

 روش های تدریس

 نمایش عملی           سخنرانی توسط دانشجو توسط استادسخنرانی و تدریس 

        کارگاه آموزشی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

        آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

  نمایش فیلم سایر ) لطفا قید نمایید ( :

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

 13-11 99-1400 آناتومی دستگاه تناسلی 1
-سخنرانی

 پرسش و پاسخ
POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

  99-1400 نمایش فیلم زایمان طبیعی و سزارین 2

توضیحات روی 

فیلم و پرسش و 

 پاسخ

POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

  99-1400 ناهنجاریهای مادرزادی 3

-سخنرانی

 POWER POINT پرسش و پاسخ

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

  99-1400 یائسگی 4

-سخنرانی

 POWER POINT پرسش و پاسخ

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

5 
-زجر جنین-روشهای ارزیابی سالمت جنین

 تشخیص قبل از تولد
1400-99  

-سخنرانی

 POWER POINT پرسش و پاسخ

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 

  99-1400 آناتومی استخوانی لگن 6
مدرس : دکتر 

 بهپور یوسفی
POWER POINT 

OSCE 

MINI 

CEX 

DOPS 
7       

8       

9       

10       

11       

12       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -    2گسترده پاسخ  -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2
 انجام تکالیف عملی و پروژه -3

 MINIمصاحبه)شفاهی( -4

CEX 

 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

DOP 

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

OSCE 

                                                      تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :     دکتر شهرزاد آقاعمو   

 

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 و زایمان زنانمتخصص  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                             22تعداد واحد :            تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکترنجمه فائز

 جراحی زنان و مامایی رشته تحصیلی مدرس 

 دکترای تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

  رتبه علمی

 Nfaez@yahoo.com پست الکترونیک

 09121313253بیمارستان امیرالمومنین)ع(-سمنان آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی کار آموز با موارد مربوط به زنان و مامایی

 اهداف اختصاصی
آشنایی با مشکالت -آشنایی با کانسرهای شایع زنان-آشنایی باپروسه زایمان-آشنایی با بیماریهای شایع زنان

 آشنایی با بیماریهای مربوط به حاملگی-مامایی

 روانی حرکتیحیطه  حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   مدیریت خونریزی مامایی و زایمان

 روش های تدریس

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  

 مدیریتی کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 روش تدریس ساعت ارائه تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

مواد و وسایل 

 آموزشی 

 روش*

 ارزشیابی

 چندگزینه ای  تئوری اساعت 99-1400 سیر زایمان طبیعی 1

 چندگزینه ای  تئوری اساعت 99-1400 القاء زایمان 2

 DOPS موالژ تئوری ساعت0.5 99-1400 معاینه لئوپولد 3

 DOPS موالژ تئوری ساعت4/1 99-1400 توانایی سمع قلب جنین 4

 DOPS موالژ تئوری ساعت4/1 99-1400 توانایی کنترل حرکات جنین 5

 DOPS موالژ تئوری ساعت4/1 99-1400 توانایی کنترل انقباضات رحم 6

 چندگزینه ای  تئوری اساعت 99-1400 خونریزی مامایی)پالسنتا پرویا( 7

 چندگزینه ای  تئوری اساعت 99-1400 خونریزی مامایی)دکولمان( 8

 ایچندگزینه   تئوری اساعت 99-1400 چندقلویی 9

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

  تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - OSCE – DOPS  7(کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

                                            تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :         دکترفائز         

 

 

 

 

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 فلوشیپ نازایی رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  واحد درسینوع 

 350زمان ) ساعت ( :                                  22تعداد واحد :       تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 اعظم آذرگون

 زنان زایمان/فلوشیپ نازایی رشته تحصیلی مدرس 

  مقطع تحصیلی مدرس 

 دانشیار رتبه علمی

 Azarmon2003@yahoo.com پست الکترونیک

 بیمارستان امیرالمومنین-سمنان آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 بیماریهای شایع در زنانآشنایی با 

 اهداف اختصاصی
مشکالت -بررسی های حین بارداری و زایمان-ناهنجاریهای مادر زادی-آشنایی با آناتومی دستگاه تناسلی زنان

 دوران یائسگی و درمانهای انها 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   نازاییمدیریت آندومتریوز مدیریت 

 روش های تدریس

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

         پرسش و پاسخ
 (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله

  
    کارگاه آموزشی

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده             بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات           تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

 13-11 99-1400 نازائی 1
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 آندومتریوز 2
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 حاملگی خارج رحم 3
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

 13-11 99-1400 سقط 4
پرسش و پاسخ و 

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

 :تاریخ امتحان پایان ترم تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1)   الف : تشریحی

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 عملکرد )چک لیست(مشاهده  -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

                                              تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :      دکترآذرگون          

 

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 زنان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                                   22تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکترناهیدرهبر

 تخصص زنان زایمان رشته تحصیلی مدرس 

 دکترای تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

  پست الکترونیک

 09121313318 آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی با بیماریهای شایع در زنان

 اهداف اختصاصی
مشکالت -بررسی های حین بارداری و زایمان-ناهنجاریهای مادر زادی-آشنایی با آناتومی دستگاه تناسلی زنان

 دوران یائسگی و درمانهای انها 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   مدیریت عفونت های ژنیتال

 روش های تدریس

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو استادسخنرانی و تدریس توسط 

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 BECKMAN2019-2008دنفورث منابع اصلی درس : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

پرسش و پاسخ و   99-1400 خونریزیهای غیرطبیعی رحم 1

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

پرسش و پاسخ و   99-1400 عفونتهای دستگاه تناسلی تحتانی 2

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

پرسش و پاسخ و   99-1400 عفونتهای دستگاه تناسلی فوقانی 3

 سخنرانی
POWER POINT 

OSCE 

MINI CEX 

DOPS 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 27/12/98, 26 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -    2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

نمایید ) لطفا قید سایر  - 7

)DOPS-OSCE 

                                            تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :       دکتررهبر           

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 زنان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                            22تعداد واحد :             تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 مژگان رحمانیان

رشته تحصیلی 

 مدرس 
 متخصص زنان

مقطع تحصیلی 

 مدرس 
 دکترای تخصصی

 دانشیار رتبه علمی

 Rahmanian-@yahoo.com پست الکترونیک

آدرس / شماره 

 تماس
09121317830 

 اهداف کلی

)شرح توصیف 

 درس(

 آموزش سرفصل های رشته زنان براساس کوریکولوم آموزشی 

 اهداف اختصاصی
مهارتهای عملی و تکنیک های کنترل -آناتومی ساختمان لگن-نحوه برخورد و گرفتن شرح حال بیماران زنان

 آمنوره و آموزش پیشگیری از بارداری Approachو PPHخونریزی 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

سخنرانی و تدریس توسط 

 استاد
 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    مجازیآموزش                      Bedside teaching ایفای نقش

 Concept Mapنقشه مفهومی  

 
    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه   

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  

 مدیریتی کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 BECKMAN2019-2008دنفورث 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

 13-11 99-1400 توانائی گرفتن شرح حال بالینی در زنان 1

سخنرانی 

استادوپرسش و 

 پاسخ

 مشاهده عملکرد 

 مشاهده عملکرد موالژاستخوان لگن  13-11 99-1400 ساختمان لگن 2

3 
توانایی ماساژ یک دستی و دودستی 

 رحم
1400-99 11-13 

سخنرانی 

استادوپرسش و 

 پاسخ

 فیلم آموزشی

مشاهده 

عملکردومصاحبه 

 شفاهی و تشریحی

 13-11 99-1400 آمنوره 4
سخنرانی استادو 

 بحث گروهی
 آزمون کتبی 

 13-11 99-1400 روشهای پیشگیری از بارداری 5

سخنرانی استادو 

بحث گروهی 

 وپرسش و پاسخ

 آزمون کتبی 

6       

7       

8       

9       

 :تاریخ امتحان پایان ترم تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1)  عینی ب :   

مشاهده عملکرد )چک  -2

  لیست(
 مصاحبه)شفاهی( - 4انجام تکالیف عملی و پروژه -3

 مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

MiniCEX - OSCE 

 ن                                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :         دکترمژگان رحمانیا

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی   پزشکی دانشکده

 زنان گروه آموزشی 

 و زایمان زنان رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 مامایی-زنان عنوان واحد درسی

         کارورزی           کارآموزی                عملی        تئوری   نوع واحد درسی

 350زمان ) ساعت ( :                                     22تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 آناتومی و فیزیوتوژی دستگاه تناسلی مونث پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 ساتی نیک درزی

رشته تحصیلی 

 مدرس 
 زنان

مقطع تحصیلی 

 مدرس 
 متخصص زنان

  رتبه علمی

 Sati.darzi@gmail.com پست الکترونیک

آدرس / شماره 

 تماس
09126313668 

 اهداف کلی

)شرح توصیف 

 درس(

 آموزش مباحث کاربردی زنان و زایمان براساس دستورالعمل وزارتخانه

 بیماریهای زنان و ژنیکولوژی-وبعد اززایمان-مراقبت حین بارداری-ناتالآشنایی با مراقبتهای پره 

 مراقبت مادران باردار-ویزیت بیماران سرپایی بامشکالت زنان-نحوه برخورد با بیمار در اورژانس زنان اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

 مدیریت بیماران  آشنایی با بیماریها

 روش های تدریس

سخنرانی و تدریس توسط 

 استاد
 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

 Concept Mapنقشه مفهومی  

 
    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه   

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  

 مدیریتی کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 BECKMAN2019-2008دنفورث 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

 سخنرانی  99-1400 فیزیولوژی قاعدگی 1
پرسش و -پاورپوینت

 پاسخ
 امتحان کتبی

 سخنرانی  99-1400 تغییرات فیزیولوژیک بارداری 2
پرسش و -پاورپوینت

 پاسخ
 امتحان کتبی

 سخنرانی  99-1400 بیماریهای قلبی در بارداری 3
پرسش و -پاورپوینت

 پاسخ
 امتحان کتبی

4 
پره ترم لیبر/پست ترم/پارگی زودرس 

 کیسه آب
 سخنرانی  1400-99

پرسش و -پاورپوینت

 پاسخ
 امتحان کتبی

 سخنرانی  99-1400 بیماریهای داخلی درزنان 5
پرسش و -پاورپوینت

 پاسخ
 امتحان کتبی

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

  تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

مشاهده عملکرد )چک  -2

 لیست
 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3

 مشارکت کالسی -5
 (کوئیزآزمون ) -6

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7

MiniCEX - OSCE 

 تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :   دکتردرزی      



 


