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 مامایی گروه آموزشی:                                                     پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده:

                     مامایی پیوسته نا کارشناسیدوم  ترم تحصیلی:ی رشتهو  مقطع
  98-97: نیمسال اول نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

   نظری د:نوع واح       3       تعداد واحد:                        و ناباروری نان بیماری ز: نام واحد درسی

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی ، 3و2و1یا همزمان : بارداری و زایمان یش نیازپ  

   11-13 :ساعت   شنبه یکروززمان برگزاری کالس:

  7دانشکده پرستاری و مامایی کالس شماره  مکان برگزاری:

  آستیمسئول درس:  نفر 22تعداد دانشجویان:
  یاریدکتر -آستی، دکتر پیرداده: اساتید

  11-12و سه شنبه 8-11دوشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

این درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلی و چگونگی گرفتن شرح حال به تدریس مباحث  شرح دوره:

، دوران یائسگی و بیماریهای دستگاه تناسلی ، پستان ، نازایی  فیزیولوژی قاعدگی و اختالالت مربوط به آن
 وتکنولوژی های کمک باروری می پردازد .  

 

 : درس هدف کلی

تشخیص حاالت زن در هنگام سالمت و بیماری و بیماریهای دستگاه تولید مثل و تصمیم گیری مناسب در -1

 جسمانی ، روانی ، اجتماعی (  انتخاب اولویت در اجرای درمانها و مراقبتهای مربوطه )

توانایی تشخیص ، تصمیم و اقدام مقتضی ) ارجاع ، درمان ، مراقبت ( در مورد ضایعات ، ناهنجاریها و بیماریهای  -2

 دستگاه تولید مثل 

شناخت علل بیماریهای دستگاه تولید مثل در زنان ، آشنایی با روشهای پیشگیری ، تشخیص ،درمان و  -3
 ربوطه مراقبتهای م

تشخیص مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبندی به اصول اخالقی و موازین شرعی در هنگام ارائه  -4

 خدمات 

 بینابینی:اهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود :
 بخشهای مختلف دستگاه تناسلی زنانه راشرح دهد.  -1

 وضیح دهد. روشهای تشخیص دربیماریهای زنان رات-2

 تشخیص بیماریهای زنان راانجام دهد.  معاینه بیمارجهت-3

 روندبلوغ وتغییرات مربوطه راشرح دهد.-4
 الگوی طبیعی و غیر طبیعی قاعدگی را شناسایی نموده و راهکارهای درمانی در موارد غیر طبیعی را شرح دهد. -5

  دوران یائسگی عالئم عوارض ودرمانهای رایج رابیان کند.-6

 بیماریهای مربوط به قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی راشرح دهدودرمان ومراقبتهای الزم راتوصیه نمایند.-7
  بیماریها و ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان را توضیح و روشهای برخورد با هریک را بداند.  -8
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 ح دهند.راتوضی و نوین ناازائی علل وعوامل موثر آزمایشات تشخیص ودرمانهای موثر-9

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور بموقع در کالس -1 
 حضور فعال وبانشاط درکالس  -2

 شرکت فعاالنه دربحثهای گروهی   -3

 موبایل خودرا خاموش نماید-4
 در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.-5

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، آموزش به شیوه الکترونیک  :فیلم آموزشی   سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد04آزمون پایان ترم نمره درصد 04آزمون میان ترم 
 نمره درصد 04شرکت فعال در کالس  نمره درصد04انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

خرین چاپ آدکترفرحنازامینی )ناشر(انتشارات تیمورزاده اسپیروف اندوکرینولوزی بالینی زنان ونازایی ترجمه  -1  

.آخرین چاپ فره خانی پرویز تظاهرات اصلی ودرمان بیماریهای زنان انتشارات تیمورزاده-2  

  چاپ آخرین کیستنراصل وبیماریهایوبهداشت زنان ترجمه دکتربهرام قاضی جهانی )ناشر(انتشارات گلبان-3

ن آخرینان نواک. ترجمه فاطمه داوری تنها،الهام پور مطرود، انتشارات آرتین طب برک، جاناتان. بیماریهای ز -4

. چاپ  

Sciencedirect.com   :سایتهای مفید                                                                                        
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Uptodate.com 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 25/16/

1397 

آناتومی وفیزیولوزی دستگاه تناسلی زنان، روشهای تشخیص 

 دربیماریهای زنان 

 یاریدکتر

 " PMSمروری بربلوغ، قاعدگی، دیسمنوره،  1/7/97 2

 " ) تعطیل ، جبرانی (یائسگی عالئم عوارض درمان ومراقبت 8/7/97 3

 " یعیرطبیغ یهایزیخونر /15/7 4

 " درمان(آمنوره )انواع، تشخیص  /22/7 5

 پیردادهدکتر  بیماریهای ولو و واژن، عالئم درمان ومراقبت /29/7 6

 " بیماریهای خوش خیم و بدخیم سرویکس  /6/8 7

 " بیماریهای خوش خیم رحم  /13/8 8

 " تومورهای بدخیم رحم /21/8 9

 " )عالئم درمان ومراقبت(، سل دستگاه تناسلی  بیماریهای لوله رحمی /27/8 11

 آستی ) تعطیل ، جبرانی (بیماریهای تخمدان ، تومورهای خوش خیم وبدخیم /4/9 11

 " بیماری پلی کیستیک تخمدان /11/9 12

 " ناراحتی های دستگاه ادراری )بی اختیاری ،فیستول ،پروالپس ( /18/9 13

 " دخیم پستانبیماریهای خوش خیم و ب /25/9 14

 " اختالالت کروموزومی )سندرم کالین فیلتر ،ترنر،هرمافرودیسم( /2/11 15

 " نازایی  /9/11 16


