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 زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی آدانشگاه 

 0311   -0011سال تحصيلی            اول  لنيمسا

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
این درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلی و چگونگی گرفتن شرح حال به تدریس مباحث فیزیولوژی قاعدگی و اختالالت مربوط به آن، دوران 

 پردازد.مک باروری میهای ک های دستگاه تناسلی، پستان، نازائی و تکنولوژی یائسگی و بیماری
 

 :هدف کلی
گیری مناسب در انتخاب اولویت در اجرای درمانها و های دستگاه تولید مثل و تصمیم تشخیص حاالت زن در هنگام سالمت و بیماری و بیماری -1

 مراقبتهای مربوطه )جسمانی، روانی، اجتماعی(

 های دستگاه تولیدمثل ها و بیماری در مورد ضایعات، ناهنجاریتوانایی شخیص، تصمیم و اقدام مقتضی )ارجاع، درمان و مراقبت(  -2

 های مربوطه.های پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت های دستگاه تولید مثل در زنان، آشنایی با روش شناخت علل بیماری -3

 ه خدمات.ای و پایبندی به اصول اخالقی و موازین شرعی در هنگام ارائهای حرفه ها و محدودیت تشخیص مسئولیت -4

 

 :        رفتاریاهداف 

 را شرح دهد.و ...( .P.M.Sها، دیسمنوره و  فیزیولوژی قاعدگی )هیپوتاالموس، هیپوفیز و تخمدان  -1 -

 های غربالگری و تشخیصی را شرح دهد. گرفتن شرح حال، معاینات ژنکولوژی، آزمایشات زنان و روش -2 -

 را شرح دهد.های مربوطه(  مراقبت و های تشخیص و درمان روش ،)علل و عالئم ولو و واژنخیم بد خوش خیم و  های بیماری -3 -

 را شرح دهد.های مربوطه(  مراقبت و روشهای تشخیص و درمان ،)علل و عالئمو بدخیم رحم های خوش خیم  بیماری -4 -

 را شرح دهد. ( طهمراقبتهای مربو و روشهای تشخیص و درمان ،علل و عالئم)  یائسگی و دوران قبل از یائسگی -5 -

 را شرح دهد. آندومتریوز  علل و عالئم روشهای تشخیص و درمان، مراقبتهای مربوطه و روشهای پیشگیری -6 -

 را شرح دهد.های پیشگیری( و روش های مربوطه مراقبت و های تشخیص و درمان روش ،)علل و عالئمناباروری زنانه  -7 -

 را شرح دهد.های پیشگیری( و روش های مربوطه مراقبت و تشخیص و درمان های روش ،)علل و عالئمناباروری مردانه  -8 -

 را شرح دهد. و کمک به زوج نابارور نازایی های تشخیصی، درمانی و دیگر اقداماتانواع روش -9 -

- 11-  

-  

 روش تدريس: 

 سخنرانی-0

 های زنان و ناباروری بیماری نام درس: 

 واحد 5/1تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

 کارشناس ماماییمقطع و رشته تحصيلی:  

، نشانه شناسی و 3و  2و  1بارداری و زایمان پيشنياز : دروس 

 معاینات فیزیکی
 2581 تلفن داخلی دفتر:

 8 - 13سه شنبه  ساعات حضور در دفتر:

 مرجان گلی  : مدرس

Email :  

 مجازی:   کالسمکان 

 سه شنبه روز کالس : 

  11 –11  30:ساعت کالس :

  :تاريخ امتحان ميان ترم

 27/11/1399 تاريخ امتحان پايان ترم:

 11137کد درس: 

 

  

 



 پرسش و پاسخ-2

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور فعال در کالس -0 .1

 چگونگی انجام تکالیف محوله -2 .2

 شرکت در امتحان میان ترم -3 .3

 شرکت در امتحان پایان ترم -0

 :روش ارزشيابی

 %2فعالیت کالسی  -3                 %2کوئیزهای کالسی  - 5                  %52امتحان میان ترم  -1

 %06امتحان پایان ترم  -5                          %2حضور و غیاب  -4

 

 03 11    - 0011سال تحصيلی        ل اول نيمسا.....بیماریهای زنان و ناباروری جدول زمانبندی درس.

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 را شرح دهد. فیزیولوژی قاعدگی )هیپوتاالموس، هیپوفیز و تخمدانها، و ...( 0/7/11 0

 زنان و روش های غربالگری و تشخیصی را شرح دهد.کولوژی، آزمایشات یگرفتن شرح حال، معاینات ژن 8/7/11 2

 .P.M.Sدیسمنوره و  01/7/11 3

 و بدخیم ولو و واژن خوش خیم های بیماری 22/7/11 0

 و بدخیم ولو و واژن خوش خیم های بیماری 21/7/11 1

 و بدخیم رحم خوش خیم های بیماری 6/8/11 6

 تعطيل رسمی 03/8/11 7

 و بدخیم رحم خوش خیم های بیماری 21/8/11 8

 آندومتریوز  27/8/11 1

 یائسگی - 0/1/11 01

 زنانه و مردانه ناباروری های تشخیصیروش - 00/1/11 00

 زنانه ناباروریهای درمانی روش 08/1/11 02

 ناباروری مردانههای درمانی روش 21/1/11 03

 امتحان پایان ترم 27/01/11 00

 

 منابع اصلی درس:

 آخرین چاپاسپیروف،  .1

 بیماریهای زنان نواک. برک، جانان. اس، آخرین چاپ .2

 نر. رایان، کنت. آخرین چاپتبیماریهای زنان کیس .3

 آخرین چاپ -بیماریهای زنان، هکر و مور

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 استاد  سایر منابع معتبر روز با نظر

 




