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  زاد اسالمی واحد نجف آباد  آدانشگاه  

 دانشکده پرستاری و مامايی    

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰سال تحصيلی      اول ل   نيمسا   

 

   :مقدمه

  مبتال به  ل يا سالمند كمك به ايجاد توانايي در دانشجويان به منظور ارايه مراقبت به مددجويان بزرگسا  :هدف کلی

 بر اساس فرايند پرستاري. اختالالت تناسلي 

 

 تناسلی زنان و مردان  

 در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود: 

 خالصه اي از آناتومي و فیزيولوژي سیستم گوارش را شرح دهد.  .1

   ن راشرح دهد.اختالالت سیستم تولیدمثل ، تناسلي وپستا با  نحوه اخذتاريخچه سالمتي درمددجو.  2

 اختالالت سیستم تولیدمثل ، تناسلي وپستان راتوضیح دهد.   چگونگي معاينات فیزيكي درمددجوبا.  3

 دراختالالت سیستم تولیدمثل ، تناسلي وپستان راتوضیح دهد.  تستهاي تشخیصي و عالئم شايع .  4

 شرح دهد.   هاي دستگاه تناسلي رادرعفونت تاريتظاهرات بالین، درمان و پرس،پاتوفیزيولوژي ويافته هاي تشخیصي،علل. 5

 عفونتهاي لگن راشرح دهد.   در ، يافته هاي تشخیصي، درمان و پرستاريعلل ، پاتوفیزيولوژي ، تظاهرات بالیني . 6

  مراقبتهاي پرستاري را  درمان و   ، يافته هاي تشخیصي،  پاتوفیزيولوژي،  انواع  اختالالت ساختاري دستگاه تناسلي، علل و.  7

 توضیح دهد.  

در تومورهاي سیستم تناسلي    مراقبتهاي پرستاري  درمان و   ،يافته هاي تشخیصي ،  تظاهرات بالیني   ، پاتوفیزيولوژي،  علل.  8

     دهد.  را شرح  زنان )والو، واژن، رحم، سرويكس و تخمدان( 

و پروستاتیت  روستات هیپرپالزي پ مراقبتهاي پرستاري  و  يافته هاي تشخیصي ، درمان   ،  تظاهرات،  علل ، پاتوفیزيولوژي. 9

 شرح دهد.   را

و  پروستات  هاي  سرطان    در مراقبتهاي پرستاري    يافته هاي تشخیصي ، درمان و  ،تظاهرات بالیني ،  علل، پاتوفیزيولوژي.  10

 بخش سيستم توليد مثل –( 2) سالمندان-بزرگساالن پرستاری    نام درس: 

   ۱۰۲۴۱کد درس: 

 ساعت(  ۱۰)  واحد۵۸/۰  تعداد واحد:

 نظری   نوع واحد:

 کارشناسی پرستاری رشته تحصيلی:  مقطع و  

 (1)  سالمندان-بزرگساالن رستاری  پ داروشناسی و  پيشنياز :  دروس  

 :  مسئول درس تلفن داخلی دفتر

 در دفتر: مسئول درس  ساعات حضور  

 گلی شادی  ناصری،  خانمها    :    ينمدرس

 مسئول درس: خانم ناصری 

Email     :naseri@nm.mui.ac.ir                                                       

 ازی ج م :    کالسمکان  

                  ۳۰/۱۲-۱۴شنبه ها  يک ساعت کالس:و  روز  

  -  تاريخ امتحان ميان ترم: 

 ۲۰/۱۰/۹۹  تاريخ امتحان پايان ترم: 

 

  

 



 شرح دهد.   رابیضه 

 راواريكوسل  و  هیدروسل    رد  مراقبتهاي پرستاري  يافته هاي تشخیصي، درمان و  ،تظاهرات بالیني،  علل، پاتوفیزيولوژي  .  11

 هد. شرح د

پاتوفیزيولوژي  .12 بالیني،  علل،  و   ، تظاهرات  درمان  تشخیصي،  هاي  در   يافته  پرستاري  اپیديمیت،   مراقبتهاي  و    اوركیت، 

 هد. شرح د  راكريپتواركیديسم، فیموزيس  

بدخیم پستان   وش خیم وتومورهاي خپرستاري  مراقبتهاي    يافته هاي تشخیصي ، درمان و  ،  تظاهرات،  پاتوفیزيولوژي    .13

 توضیح دهد.   را

  پستان را  و كیست   درآبسه   مراقبتهاي پرستاري  يافته هاي تشخیصي ، درمان و   ، علل، پاتوفیزيولوژي، تظاهرات بالیني.  13

 شرح دهد.  

  هاي نوك پستان را بیماري  در يافته هاي تشخیصي، درمان ومراقبتهاي پرستاري    ،تظاهرات بالیني ،  پاتوفیزيولوژي  علل، .  14

 شرح دهد.  

پاتوفیزيولوژي.  15 تعلل،  بالیني،  و  ، ظاهرات  درمان   ، تشخیصي  هاي  پرستاري   يافته  را  در   مراقبتهاي  پستان    هیپرتروفي 

 شرح دهد.  

بالیني،  علل، پاتوفیزيولوژي.  16 مردان   اختالالت پستان درمراقبتهاي پرستاري    يافته هاي تشخیصي، درمان و  ،تظاهرات 

 ح دهد.  راشر

  

 : روش تدريس

 پرسش و پاسخ و بحث گروهي  سخنراني بازخوردي، سخنراني، 

 اليتهای فراگيران: عف

 شركت در آزمون ها  -3 و بحث گروهيشركت در پرسش و پاسخ  -2 حضور فیزيكي به موقع و فعال در تمام جلسات -1

 :روش ارزشيابی 
 ي میانترم و پايان ترم به شرح زير مي باشد: نحوه تقسیم بندي مطالب و نمره گذاري جهت آزمون ها

 
 

 

 

 
 

 

شروع كالس ها آمادگي خود و نحوه شركت در فعالیتهاي مذكور را به اساتید مربوطه  ست در ابتداي ترم والزم ا دانشجويان

 مقاله ترجمه يا تحقیق خود را ارائه دهند.  ،كالس  آخرين جلسه اعالم و قبل از پايان زمان

 منبع اصلی درس:   

 .2014گوارش، تولید مثل و بیماريهاي پستان، چاپ . برونر و سودارث، پرستاري داخلي جراحي مباحث كلیه ، اورتوپدي،  1

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

.1- Brunner, Medical surgical nursing, Philadelphia: co. 2014  

2- Black , Medical surgical nursing. Philadelphia: sanders, co. 2010. 
3-Lemone P .Burke. Medical surgical nursing critical – thinking in client care .fourth edition .2012 

 آزمون پايان ترم  آزمون ميان ترم  مباحث درسی 
 جستجوی علمی ـ پژوهشی 

 )نمره اضافی( 

 - نمره   4 گوارش 
 نمره   0.5

 نمره   6 - کليه و مجاری ادرار 

 - نمره   4 تناسلی زنان و مردان 
 نمره   0.5

 نمره   6 - اورتوپدی 



 

 

 

 گلی   شادی   مدرس:            ۱۳۹۹-۱۴۰۰نيمسال اول                تناسلی زنان و مرداندستگاه    مبحث   جدول زمانبندی 

 رئوس مطالب تاريخ  روز  جلسه

   آناتومي و فیزيولوژي سیستم تولید مثل، تناسلي و پستان ۳۰/۶/۹۹ شنبه يك ۱

 معاينات فیزيكي ،تست هاي تشخیصي و عاليم شايع  ۶/۷/۹۹ شنبه يك ۲

 اختالالت ساختاري دستگاه تناسلي    -ن لگ عفونتهاي دستگاه تناسلي و ۱۳/۷/۹۹ شنبه يك ۳

۴ 
 شنبه يك

۲۰/۷/۹۹ 
اختالالت پستان )تومورهاي خوش خیم و بدخیم  - تومورهاي خوش خیم و بدخیم دستگاه تناسلي زنانه

 اختالالت پستان در مردان(-هیپرتروفي پستان -بیماريهاي نوك پستان -كیست–)آبسه 

۵ 

 شنبه يك

۲۷/۷/۹۹ 

هیپرپالزي پروستات و   -اه تناسلي مردان )تومورهاي خوش خیم و بدخیمتالالت ساختاري دستگاخ

-كرپتواركیديسم-واريكوسل-هیدروسل-اپیديمیت-اوركیت-اختالالت بیضه )سرطان -پروستاتیت(

 فیموزيس(


