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  )سرویسیت واژینیت و (عفونت هاي دستگاه تناسلیبا آشنایی : هدف کلی درس                                          

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

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

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

شیوه ارزشیابی  تکالیف دانشجو
 ودرصد آن

 .ببرد علل  قارچی،باکتریال و تک یاخته اي واژینیت را نام 1- 1 علل .1
 .علل باکتریال، تک یاخته اي و ویروسی سرویسیت را نام ببرد 2- 1

) 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 

رسیدن به تشخیص علت عفونت را سواالت کلیدي شرح حال براي  1-2 عالئم. 2
  .ذکر کند

 .عالئم واژینوز باکتریال را شرح دهدنشانه ها و  2-2
 .نشانه ها و عالئم عفونت کاندیدیایی را شرح دهد 2-3
  .نشانه ها و عالئم  عفونت تریکومونایی را شرح دهد 2-4
  .نشانه ها و عالئم عفونت کالمیدیایی را شرح دهد 2-5
  .عالئم عفونت گنوکوکی را شرح دهدنشانه ها و  2-6
  .را شرح دهدهرپسی عالئم عفونت نشانه ها و  2-7
  .را شرح دهد HPVعالئم عفونت نشانه ها و  2-8

) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
 )دانش(شناختی 

30 



 .درمان عفونت کاندیدیایی را شرح دهد 1- 3 درمان. 3
 .درمان واژنینوز باکتریال را شرح دهد 2- 3
 .درمان عفونت تریکومونایی را شرح دهد 3- 3
  .درمان عفونت گنوکوکی را شرح دهد 4- 3
 .درمان عفونت کالمیدیایی را شرح دهد 5- 3
 .درمان عفونت هرپسی را شرح دهد 6- 3
 .را شرح دهد HPVدرمان عفونت 7- 3

) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
 )دانش(شناختی 
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پاتولوژي و . 4
 آناتومی غیرطبیعی

  )دانش(شناختی .ناهنجاري هاي ناحیه سرویکس را شرح دهد 4-1
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