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  مامايي گروه آموزشی:                                             پرستاري و مامايي    دانشکده:

     97-98 اول : تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                      مامايي يکارشناس   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نظری د:نوع واح 3                  :تعداد واحد                        بیماریهای زنان وناباروری : نام واحد درسي

 ، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی2و 1بارداری و زایمالن  یش نیاز:پ

 4کالس شماره مکان برگزاري:    11-13 :ساعت شنبهيک:زمان برگزاري کالس: روز

  دکتر چنگایی مسئول درس:                                                  نفر 23 تعداد دانشجويان:

 دکتر چنگاییخانم  -دکتر جنانی خانم )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا
 11 -12يکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ي درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلي و چگونگي گرفتن شرح حال به تدريس مباحث فیزيولوژي قاعدگاين 

پستان، نازايي و تکنولوژي هاي کمک باروري مي و اختالالت مربوط به آن، دوران يائسگي و بیماريهاي تناسلي، 

 پردازد.
 

آشنایی کامل با معاینات بیماریهای دستگاه تولید مثل ،روشهای هدف این درس :  )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

  ست. آنهاپیشگیری، تشخیص ودرمان 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 زنانه راشرح دهد.  يمختلف دستگاه تناسل يبخشها -1

 دهد.  حیزنان راتوض يهايماریدرب صیتشخ يروشها-2
 زنان راانجام دهد.  يهايماریب صیتشخ مارجهتیب نهيمعا-3

 مربوطه راشرح دهد. راتییروندبلوغ وتغ-4

 کند.  انیراب جيرا يعوارض ودرمانها عالئم يائسگيدوران -5
 هیالزم راتوص يمراقبتها درمان و راشرح دهدو يمختلف دستگاه تناسل يمربوط به قسمتها يهايماریب-6

 . ندينما

 دهند. حیموثر راتوض يودرمانها صیتشخ شاتيعوامل موثر آزما علل و يناازائ-7

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *هسخنراني برنامه ريزي شد   *سخنراني
 (TBLيادگیري مبتني بر تیم)  (PBLادگیري مبتني بر حل مسئله)ي *بحث گروهي

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور بموقع در کالس -1
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2
 .موبایل خودرا خاموش نماید3
 در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید..4
 .از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5
 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فیلم آموزشي لطفاً نام ببريد()  ساير موارد *روژکتور اساليدپ خته و گچت  *وايت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 41پايان ترم آزمون   نمره درصد 41آزمون میان ترم 

 نمره درصد 11شرکت فعال در کالس     نمره درصد 11انجام تکالیف 
 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون
  *غلط -صحیح جور کردني          *ايچندگزينه       پاسخ کوتاه     *تشريحي

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منابع انگلیسی:
1-Berek & Hacker’s, Gynecologic Oncology, Sixth Edition  2015 Wolters 
Kluwer. 

2- Hacker & Moore’s, Essentionals of Obstetrics & Gynecoligy, International 
Edition 2016.08.24. 

 منابع فارسی:

 آخرين چاپ مورزادهی)ناشر(انتشارات ت ينیترجمه دکترفرحنازام ييزنان ونازا ينیبال ينولوزياندوکر ،وفریاسپ -1

 آخرين چاپ، مورزادهیزنان انتشارات ت يهايماریودرمان ب يتظاهرات اصل،  زيپرو يفره خان-2

  آخرين چاپ ن)ناشر(انتشارات گلبا يجهان يزنان ترجمه دکتربهرام قاض يهايماریوب لواص، ستنریک-3

مهرناز ولدان.تهران.نسل  ،يعیرف نیرام ،يميگوران اور دی. ترجمه ام2112زنان نواک  يهايماریبرک، جاناتان. ب -4
 .فردا 

طب  نیتنها،الهام پور مطرود، انتشارات آرت ي. ترجمه فاطمه داور2112زنان نواک  يهايماریبرک، جاناتان. ب -5

1391. 

 منابع اینترنتی:
www.uptodate.comhttp// 

 

http//www.pubmed.com 

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 52/6/97 اول
آناتومی وفیزیولوزی دستگاه 

  تناسلی زنان،

 دکتر چنگايي

1/7 دوم  دکتر چنگايي زنان  یهایماریدرب صیتشخ یروشها 

8/7 سوم  
 ،یبربلوغ، قاعدگ یمرور

  PMS سمنوره،ید

 دکتر چنگايي

21/7 چهارم  

 ،یدستگاه تناسل یعفونتها

 وزیاندومتر

 

 دکتر چنگايي

55/7 پنجم  

ولو   میو بدخ میخوشخ یهایماریب

 و واژن، عالئم، درمان ومراقبت

 

 دکتر چنگايي

59/7 ششم  
 میو بدخ میخوشخ یهایماریب

 کسیسرو

 دکتر چنگايي

6/8 هفتم  

)عالئم  یلوله رحم یهایماریب

درمان ومراقبت(، سل دستگاه 

 یتناسل

 دکتر چنگايي

11/8 هشتم  دکتر چنگايي تخمدانخوشخیم بیماریهای  

52/8 نهم  دکتر چنگايي بیماریهای پستان 

75/8 دهم  
عالئم عوارض درمان  یائسگی

 رحم میبدخ یومراقبت تومورها

 دکتر چنگايي

4/9 یازدهم  
تومورهای خوش  ، رحمبیماریهای 

 وبدخیم خیم

 دکتر چنگايي

11/9 دوازدهم  دکتر جناني کیستیک تخمدان بیماری پلی 

81/9 سیزدهم  
ناراحتی های دستگاه ادراری )بی 

 اختیاری ،فیستول ،پروالپس (

 یدکتر جنان

25/9 چهاردهم  
اختالالت کروموزومی )سندرم کالین 

 فلتر ،ترنر،هرمافرودیسم(

 یدکتر جنان

5/12 پانزدهم  یدکتر جنان یعیرطبیغ یهایزیخونر ، آمنوره  

 یدکتر جنان نازایی 9/12 شانزدهم
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