
 فرم طرح درس روزانه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 تئوري بیماري هاي زنان و زایمان:  نام درس   

 29/1/1391: تاریخ برگزاري  3: شماره جلسه 

عفونتها و بدخیمی هاي (  بیماریهاي ولو و واژن: موضوع جلسه 
 Pelvicواژن،ولو،کیست ها و بیماریهاي خوش خیم و بدخیم 

relaxation( 

 سالن کنفرانس مرکزآموزشی درمانی دزیانی: محل برگزاري 

 شهره وثوقدکتر : مدرس  دقیقه  60) : دقیقه(مدت جلسه 

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

  )Pelvic relaxation، بدخیم واژن و بیماري هاي خوش خیم وعفونتها و بدخیمی هاي ولو،کیستها (با بیماریهاي ولو و واژن 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

 .وولو را شرح دهد HPV 1- 1 عفونت هاي شایع وولو .1
 .را شرح دهد HPVدرمان 2- 1
1 -3 HSV وولو را شرح دهد. 
 .را شرح دهد HSVدرمان 4- 1
 .کیست یا آبسه بارتولن را شرح دهد 5- 1

) 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 
  .را تعریف کند SLL VIN 1-2بدخیمی هاي وولو . 2

  .ولو را شرح دهد و اپیدمیولوژي بدخیمی هاي 2-2
  .ولو را شرح دهد وSLLعالئم بالینی  2-3
  .وولو را شرح دهد SLLالگوهاي انتشار  2-4

SLLStage5-2 ولو را شرح دهد و.  

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

30 



  .را شرح دهد SLLدرمان  2-6
  . مالنوم را شرح دهد 2-7
 . بیماري پاره را شرح دهد 2-8

BLL 9-2 را شرح دهد .  

) دانش(شناختی 
  ) دانش(شناختی 

  
) دانش(شناختی 
 )دانش(شناختی 

  . را شرح دهد BLL 1-3 بدخیمی هاي واژن. 3
(VAIN) 2-3 را شرح دهد .  

SLL 3-3 را شرح دهد.   
 .آدنوکارسینوم واژن را شرح دهد4- 3

) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
) دانش(شناختی 
 )دانش(شناختی 
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4 .Pelvic relaxation 4-1 Pelvic relaxation را شرح دهد .  
 .را بیان کند Pelvic relaxation اتیولوژي 4-2

  )دانش(شناختی
  )دانش(شناختی
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