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 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 تئوري بیماري هاي زنان و زایمان:  نام درس   

 7/3/1392: تاریخ برگزاري  8: شماره جلسه 

 سالن کنفرانس مرکزآموزشی درمانی دزیانی: محل برگزاري  (AUB)خونریزي هاي غیرطبیعی رحم : موضوع جلسه 

 شهره وثوقدکتر : مدرس  دقیقه  50) : دقیقه(جلسه مدت 

  Danforth 2008: منابع  کارآموزان پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
Williams 2010              

  (AUB)  خونریزي هاي غیرطبیعی رحم آشنایی با : هدف کلی درس                                          

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 )دقیقه(مطالب 

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

شیوه ارزشیابی  تکالیف دانشجو
 ودرصد آن

 .خونریزي غیرطبیعی را تعریف کند 1- 1 تعریف و اتیولوژي .1
هیپومنوره  ،منوراژي(طبیعی رحم خونریزي غیر  در رایج اصطالحات 1- 1

 یا تماس خونریزي،منومتروراژي ،الیگومنوره ،پلی منوره ،متروراژي
 .را تعریف نماید )مقاربت بعد خونریزي

 .علل منجر به خونریزي غیر طبیعی رحم را ذکر کند 2- 1
 .در سنین بلوغ و پیش از باروري را نام ببرد AUBشایع ترین علل  3- 1
 .باروري را نام ببرد یندر سن AUBشایع ترین علل  4- 1
 .در سنین پس از یائسگی را نام ببرد AUBشایع ترین علل  5- 1
1 -6 AUB ایجاد آن طبقه بندي کندأ را بر اساس منش. 

   )دانش(شناختی
  ) دانش(شناختی 

  
  
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
  )دانش(شناختی 
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Lecture 
 ویدئوپروژکتور،

 کامپیوتر

مشارکت 
فعال 

دانشجویان 
ضمن 
  تدریس

دو سوال  و
قبل از شروع 
بحث مطرح 

 .می شود

آزمون 
کتبی 

MCQ 

 .خونریزي با منشأ واژن را نام ببرد 1-2 پاتوفیزیولوژي .2
علل منجر به خونریزي از . خونریزي با منشأ سرویکس را نام ببرد 2-2

 .سرویکس را نام ببرد
  .خونریزي با منشأ رحم را نام ببرد 2-3

) دانش( شناختی
) دانش(شناختی 
  )دانش(شناختی 
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 .را شرح دهد AUB الزم در برخورد باتست هاي آزمایشگاهی  1- 3 پاراکلینیک .3
 .بیان کندرا  AUB جایگاه سونوگرافی در ارزیابی 1- 3

) دانش(شناختی 
 ) دانش(شناختی 

10 

  .موارد حاد خونریزي را شرح دهددر درمان چگونگی  1-4 درمان. 4
 .بیان کندآن را بر اساس علت  AUB درمان 4-2

 )دانش(شناختی
  ) دانش(شناختی 
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