
 

 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  1399-  1400سال تحصيلی اول لنيمسا

 .دانش و اطالعات الزم در مورد بيماری های زنان و ناباروری را کسب می کنند در اين درس دانشجويان  :مقدمه

 را فرا می گيرند. و ناباروری در زنانها  در ارتباط با بيماری الزمدانشجويان دانش   :هدف کلی

 : رفتاریاهداف 

 بتواندبايستی کالس  شرکت درجلسات دانشجو پس از

 بيماری های مربوط به آن را شرح دهد.و بلوغ) طبيعی، زودرس و ديررس(  .1

 شرح دهد. را و علل و عوامل مربوطه اختالالت هورمونی .2

 را شرح دهد.اختالالت قاعدگی، آمنوره  .3

 خونريزی های غير طبيعی دستگاه تناسلی را شرح دهد. .4

بيماری های دهانه رحم) خوش خيم شامل علل و عاليم، روش  های تشخيصی، درمان و مراقبت های مربوطه و   .5

 روش های پيشگيری(را شرح دهد.

بيماری های دهانه رحم)بدخيم شامل علل و عاليم، روش  های تشخيصی، درمان و مراقبت های مربوطه و روش  .6

 های پيشگيری(را شرح دهد.

 را شرح دهد.کانسر ها ن) خوش خيم و بدخيم( تومورها و بيماری های تخمدا .7

 را شرح دهد. ، روشهای تشخيصی و درمانیسندروم تخمدان پلی کيستيک .8

 را شرح دهد. ناراحتی های دستگاه ادراری، بی اختياری های ادراری .9

را شرح  علل و عوامل ايجاد کننده و روش های تشخيصی و درمانی فيستول های وزيکو واژينال و رکتوواژينال  .10

 دهد.

را تشخيص و مراقبت های  پيشگيری  و درمانی را شرح  بيماری های پستان: تومورها و کيست ها و عفونت ها .11

 دهد.

  ناباروری و زنانبيماری های  : نام درس 

 10037کد درس: 

 1/5تعداد واحد: 

 تئوری نوع واحد:

 کارشناسی مامايیرشته تحصيلی: مقطع و 

 سه شنبه ها ساعات حضور در دفتر:

 نسيم خادمی:  مدرس

Email :    khademi_nasim@pmd.iaun.ac.ir                                                     

 : دانشکده پرستاری مامايیمکان

 : سه شنبه روز 

  15:45 - 14:15ساعت کالس :

 

 

  

 



12. PID .را تعريف و تشخيص و درمان را شرح دهد 

 

 )مجازی( پاورپوينت و ساير وسايل الکترونيکی   روش تدريس:

 

 فعاليتهای فراگيران:

 در جلسات کالس بدون غيبت فعال و ،حضورمنظم -1

 و پرسش و پاسخ یدر بحث های کالسشرکت فعاالنه  -2

 :روش ارزشيابی

 بر اساس نمره امتحان ميان ترم و پايان ترم   .1

 ارايه مقاله، ترجمه يا مبحث مربوطه در کالس .2

 

 1399-1400 سال تحصيلیاول  نيمسال زنان بيماری های درس تئوری  جدول زمانبندی

 حثمب محل روز

دانشکده  1

 پرستاری مامايی
 بلوغ) طبيعی، زودرس و ديررس( و بيماری های مربوطه

دانشکده  2

 پرستاری مامايی

 اختالالت هورمونی

دانشکده  3

 پرستاری مامايی
 اختالالت قاعدگی، آمنوره

دانشکده  4

 پرستاری مامايی

 غير طبيعی دستگاه تناسلیخونريزی های 

دانشکده  5

 پرستاری مامايی
شامل علل و عاليم، روش  های تشخيصی، درمان يم بيماری های دهانه رحم) خوش خ

 و مراقبت های مربوطه و روش های پيشگيری(

 

دانشکده  6

 پرستاری مامايی
 بيماری های دهانه رحم)بدخيم شامل علل و عاليم، روش  های تشخيصی، درمان و

 مراقبت های مربوطه و روش های پيشگيری(

دانشکده  7

 پرستاری مامايی
 بيماری های تخمدان) خوش خيم و بدخيم( تومورها و کانسر ها

دانشکده  8

 پرستاری مامايی
 سندروم تخمدان پلی کيستيک، روشهای تشخيصی و درمانی

دانشکده  9

 پرستاری مامايی
 اختياری های ادراریناراحتی های دستگاه ادراری، بی 

دانشکده  10

 پرستاری مامايی

فيستول های وزيکو واژينال و رکتوواژينال علل و عوامل ايجاد کننده و روش های 

 تشخيصی و درمانی

دانشکده  11

 پرستاری مامايی

بيماری های پستان: تومورها و کيست ها و عفونت ها را تشخيص و مراقبت های  

 پيشگيری  و درمانی

دانشکده  12

 پرستاری مامايی

PID و روش های تشخيصی و درمان 



 

 :منابع

 2020انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش   2و 1نواک و برک جلد  .1

 2020انتشارات گلبان ترجمه دکتر بهرام قاضی جهان آخرين ويرايش   3و 2و 1. بارداری و زايمان ويليامز جلد 1 .2

 

 


