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ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:

ﻣﺪرس :

اهداف كلي:
 -1ضٌبخت كبهل فيضيَلَطي حبهلگي ،تطخيص حبهلگي ،اّويت ثْذاضت ٍ تغزيِ صًبى ثبسداس ٍ اصَل هشاقجتْبي دٍساى ثبسداسي ،ضکبيبت ضبيغ ًبضي اص حبهلگي ٍ طشق پيطگيشي اص آًْب ،تطخيص هَاسد طجيؼي اص غيش طجيؼي حبهلگي ٍ
آضٌبيي ثب اقذاهبت ٍ هشاقجتْبي الصم دس ّش هَسد
 -2آهَصش ثْذاضت ثِ هبدس ٍ خبًَادُ دس صهيٌِ هسبئل جسوبًي ،سٍاًي ،اجتوبػي ٍ ػبطفي

جلسه

رئوس مطالب

وتاریخ
اٍل

آضٌبيي ثب ػلن هبهبيي ،ثْذاضت هبدس ٍ كَدک ٍ
ثبسٍسيّ ،ذف ػلن هبهبيي ٍ جبيگبُ هبهب دس آى،
ٍظبيف ،صالحيتْب ٍ هْبستْبي هبهب ،جبيگبُ هبهب
دسسيستن اسائِ هشاقجتْب ،ضبخصْبي ثْذاضتي ٍ
تبثيش خذهبت هبهبيي ثش آًْب

دٍم

هشٍسي ثش تطشيح دستگبُ تٌبسلي ٍ ركش اًَاع لگي
اص ًظش ػلن صايوبى

اهداف رفتاری

روش تدریس

فعالیت

دانشجو در پایان درس باید قادر باشد كه:

و رسانه

دانشجویان

 هؼٌبي هبهب ٍ هبهبيي ساتَضيح دّذ هٌظَس اص ٍاطُّبي ثبسٍسي ٍ ثْذاضت هبدس ٍ كَدک سا ثيبى كٌذ. ّذف اص ػلن هبهبيي ٍ جبيگبُ هبهب دس آى سا تطشيح كٌذ جبيگبُ هبهب سا دسسيستوْبي هختلف اسائِ هشاقجت تَضيح دّذ. ضبخصْبي ثْذاضتي اص قجيل ضبخصْبي ثبسٍسي ٍ هشگ ٍهيش سا تؼشيف كٌذ ٍ تبثيش خذهبت هبهبيي ثش آًْب سا ثيبى كٌذ. ثب داضتي آهبس ٍ اسقبم ،آهبس حيبتي سا هحبسجِ ًوبيذ . اػضبي هختلف دستگبُ تٌبسلي داخلي صى سا تطشيح ًوبيذ. اػضبي هختلف دستگبُ تٌبسلي خبسجي صى سا تطشيح ًوبيذ. خصَصيبت ٍ ػولکشد ّش يک اص ليگوبًْبي سحوي سا ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيٌذ . ػشٍق اصلي اػضبء خبسجي ٍ داخلي دستگبُ تٌبسلي صى سا ثيبى كٌٌذ . -ػضالت اليِ ّبي هختلف تطکيل دٌّذُ كف لگي سا اص ًظش هحل قشاسگيشي ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيذ .

آموزشي
سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک
ٍ ٍايت ثَسد،
اسکلت لگي،
هَالط طًيتبليب

پشسصٍپبسخ

سَم

هشٍسي ثش فيضيَلَطي دستگبُ تٌبسلي ٍ سيکل
قبػذگي ػبدي

چْبسم

سيکل هٌتْي ثِ حبهلگي ،تغييشات دسيذٍا،
آهٌيَى،

پٌجن

ثٌذ ًبف ٍ جفت ،جفت ٍ َّسهًَْبي جفتي ،اًتقبل
هَاد اص جفت ثِ جٌيي

ضطن

تغييشات فيضيَلَطيک دٍساى ثبسداسي

ّفتن

تغييشات فيضيَلَطيک دٍساى ثبسداسي

ّطتن

تغييشات فيضيَلَطيک دٍساى ثبسداسي

ًْن

ٍصىگيشي دس ثبسداسي ،تغزيِ هبدس ثبسداس

 لگي استخَاًي سا تطشيح ًوبيذ. اًَاع لگي سا اص ًقطِ ًظش ػلن صايوبى ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيذ. فيضيَلَطي سيکل قبػذگي صى سا تَضيح دّذ. هطخصبت فبصّبي سحوي ٍ تخوذاًي سا ثيبى ًوبيذ تغييشات َّسهًَي فبصفَليکَالس ٍ لَتئبل قبػذگي سا ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيذ. اثشات َّسهَى  FSH, LHسا ثش اًذاهْبي ّذف ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيٌذ . ٍقبيغ هٌجش ثِ قبػذگي سا تطشيح كٌذ. سيکل هٌتْي ثِ حبهلگي سا ثب سيکل هٌتْي ثِ قبػذگي ثِ لحبظ فيضيَلَطيک ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيذ. فشآيٌذ لقبح ٍ الًِ گضيٌي سا ضشح دّذ. ًحَُ سضذ هَسفَلَطيک ٍ فيضيَلَطيک جٌيي سا ضشح دّذ. دسيذٍا سا تؼشيف كٌذ ٍ اًَاع آى سا تَضيح دّذ. ًحَُ ضکل گيشي ٍ تکبهل آهٌيَى ٍ هطخصبت آى سا دس صهبى تشم ثيبى كٌذ. ًحَُ ضکل گيشي ٍ تکبهل ثٌذ ًبف ٍ هطخصبت آى سا دس صهبى تشم ثيبى كٌذ. ًحَُ ضکل گيشي ٍ تکبهل جفت ٍ هطخصبت آى سا دس صهبى تشم ثيبى كٌذ. ٍظبيف آهٌيَى ،ثٌذ ًبف ٍ جفت سا ثِ تفکيک ضشح دّذ. َّسهًَْبي جفتي سا ًبم ثشدُ ٍ ثب ركش سبختوبى ضيويبيي ٍ هٌجغ تشضحٍ ،ظبيف ّش َّسهَى سا ليست ًوبيذ. ًحَُ اًتقبل هَاد هختلف اص جفت ثِ جٌيي سا تَضيح دّذ. تغييشات فيضيَلَصيک ثخطْبي هختلف دستگبُ تٌبسلي دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات فيضيَلَصيک پَست ثخطْبي هختلف ثذى دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات ّوبتَلَصيک ثذى دس ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. تغييشات هتبثَليک ثذى دس ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. تغييشات آًذٍكشيي دس ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. تغييشات سيستن ايوٌي دس ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. تغييشات فيضيَلَصيک ثخطْبي هختلف دستگبُ قلت ٍ ػشٍق دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات فيضيَلَصيک ثخطْبي هختلف دستگبُ تٌفس دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات فيضيَلَصيک ثخطْبي هختلف دستگبُ گَاسش دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات فيضيَلَصيک ثخطْبي هختلف دستگبُ ادساسي دس ثبسداسي ٍ ػلت ّشيک سا ثيبى كٌذ. تغييشات اسکلتي ٍ چطن دس ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. ًحَُ ٍصىگيشي هبدس دس ّشيک اص تشايوستشّبي ثبسداسي سا ثيبى كٌذ هيضاى كبلشي دسيبفتي هٌبست ثشاي ثبسداسي سا ثيبى كٌذ. -هَاد هغزي هْن دس دٍساى ثبسداسي ٍ ًحَُ دسيبفت آًْب سا تطشيح كٌذ.

سخٌشاًي ،هبطيک كَئيض،
پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک
پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک كَئيض،
پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک كَئيض،
پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد
سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

دّن

هطبٍسُ ٍ هشاقجتْبي پيص اص ثبسداسي ثِ هٌظَس
آهبدگي ثشاي صايوبى

يبصدّن

هشاقجتْبي ثبسداسي ،اّذاف ،اصطالحبت

دٍاصدّن

ػالئن ثبسداسي ،تطخيص ثبسداسي ،هَاسد استفبدُ اص
سًََگشافي دس ثبسداسي

سيضدّن

ثْذاضت ػوَهي ،ضکبيبت ٍ ًبساحتيْبي ضبيغ دس
ثبسداسي

چْبسدّن

ػالئن خطش ،هؼبيٌبت ٍ ثشسسي ٍضؼيت جٌيي دس
ثبسداسي

پبًضدّن

هؼبيٌبت لئَپَلذ(قشاسً ،وبيص ،پَصيطي ،آًگبطهبى،
حبلت) ،اًَاع لگي ٍ تفبٍتْبي آًْب

-

تفبٍتْبي هيضاى ٍصىگيشي دس هبدساًي ثب ضشايط هتفبٍت سا تَضيح دّذ.
ّذف اص هطبٍسُ ٍ هشاقجتْبي پيص اص ثبسداسي سا ضشح دّذ.
هضايبي هطبٍسُ پيص اص ثبسداسي سا ثشضوبسد.
ًحَُ ٍيضيت هطبٍسُ پيص اص ثبسداسي سا ضشح دّذ.
هصَىسبصي دس هطبٍسُ پيص اص ثبسداسي سا ضشح دّذ.
تستْبي غشثبلگشي دس هطبٍسُ پيص اص ثبسداسي سا ضشح دّذ.

-

ّذف اص هشاقجتْبي دٍساى ثبسداسي سا ضشح دّذ.
اصطالحبتي هبًٌذ پبسا ٍ گشاٍيذا سا تؼشيف كٌذ.
صهبى هٌبست ثشاي ضشٍع هشاقجتْبي دٍساى ثبسداسي ًٍحَُ صهبًجٌذي ايي هشاقجتْب سا ثشاسبس پشٍتکل كطَسي ثيبى كٌذ.
هشاقجتْبي الصم دس ّش هشاجؼِ سا ركش ًوبيذ.
آصهبيطبت الصم دس دٍساى ثبسداسي ،صهبى هٌبست ثشاي اًجبم ّشيک ٍ هَاسد لضٍم تکشاس آصهبيطبت سا ثيبى كٌذ.
ًحَُ ٍاكسيٌبسيَى ٍ صهبى هٌبست آى سا ثيبى كٌذ.
هؼبيٌبت كبهل فيضيکي صًبى ثبسداس سا ضشح دّذ .
تستْبي غشثبلگشي ٍ صهبى هٌبست ثشاي اًجبم آًْبسا تَضيح دّذ .
سي حبهلگي ٍ تبسيخ احتوبلي صايوبى سا ثب چٌذ هثبل ثطَس صحيح هحبسجِ كٌذ.
يک هشاقجت پشُ ًبتبل سا سبصهبًذّي ًوبيذ .
ػالئن فشضي ،احتوبلي ٍ قطؼي ثبسداسي سا ثشضوبسد.
ًحَُ ٍ صهبى تطخيص ثبسداسي ثب استفبدُ اص آصهبيص خَى ،ادساس ٍ سًََگشافي سا ركش كٌذ.
هَاسد استفبدُ اص سًََگشافي دس ثبسداسي سا ضشح دّذ.
ضکبيبت ٍ ًبساحتيْبي ضبيغ قسوتْبي هختلف ثذى دس ثبسداسي سا ثب ركش ػلت ثيبى كٌذ.
ًحَُ ثشطشف ًوَدى يب كبّص ًبساحتيّبي ضبيغ دٍساى ثبسداسي سا تَضيح دّذ.
تَصيِّبي ثْذاضتي الصم ثشاي خبًوْبي ثبسداس دس صهيٌِّبي هختلف اصقجيل هسبفشت ،هقبسثت ،استحوبم ،اضتغبل ،خَاة
ٍ  ...سا ضشح دّذ.
ػالئن خطش دس ثبسداسي سا ثشضوبسد.
ًحَُ آهَصش ػالئن خطش ثِ هبدساى ثبسداس سا ضشح دّذ.
ًحَُ تطخيص ٍ هقبثلِ ثب ّشيک اص ػالئن خطش دس ثبسداسي سا تَضيح دّذ.
ًحَُ اًجبم هؼيٌِ ٍ ثشسسي ٍضؼيت جٌيي دس ثبسداسي سا ثيبى ًوبيذ.
ّذف اص اًجبم هؼبيٌبت لئَپَلذ سا تَضيح دّذ.
پَصيطي ٍ صهبى ٍ ضشايط هٌبست ثشاي اًجبم هؼبيٌبت لئَپَلذ سا ثيبى كٌذ.
ًحَُ اًجبم ّشيک اص هؼبيٌبت چْبسگبًِ لئَپَلذ سا تطشيح كٌذ.

-

سخٌشاًي ،هبطيک كَئيض،
كٌفشاًس
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد
سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

سخٌشاًي ،هبطيک
ٍ ٍايت ثَسد،
هبكت

كَئيض،
پشسصٍپبسخ

ضبًضدّن

آهَصش ٍ كالسْبي آهبدگي خَضبيٌذسبصي
ثبسداسي ٍ صايوبىً ،ظش اسالم دس هَسد ثْذاضت
صهبى لقبح ٍ دٍساى ثبسداسي

ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ:
در ﻃﻮل ﺗﺮم ) ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻛﻮﺋﻴﺰ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ(  5 :ﻧﻤﺮه
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم 15 :ﻧﻤﺮه

-

قشاسً ،وبيص ،پَصيطي ،آًگبطهبى ٍ حبلت سا تؼشيف كٌذ.
اًَاع ًوبيص ٍ ٍضؼيت جٌيي دس سحن هبدس سا تطشيح كٌذ .
ساُّبي تطخيص ًوبيص ٍ ٍضؼيت جٌيي دسسحن هبدس سا ثيبى كٌذ .
اًَاع لگي سا ًبم ثشدُ ٍ اص ًقطِ ًظش ػلن صايوبى ثب يکذيگش هقبيسِ ًوبيذ.
هٌظَس اص خَضبيٌذسبصي ثبسداسي ٍ صايوبى سا ثيبى ًوبيذ.
صهبى ضشٍع كالسْبي آهبدگي خَضبيٌذسبصي ثبسداسي ٍ صايوبى ٍ هطبلجي كِ دس ّش جلسِ ثبيذ اسائِ ضَد سا ركش ًوبيذ.
ًحَُ صهبًجٌذي ّش كالس سا ثب تَجِ ثِ هَضَػبت ٍ توشيٌبت هختلف ّش جلسِ تَضيح دّذ.
ًظش اسالم دس هَسد ثْذاضت صهبى لقبح ٍ دٍساى ثبسداسي سا ضشح دّذ.

سخٌشاًي ،هبطيک كٌفشاًس،
پشسصٍپبسخ
ٍ ٍايت ثَسد

