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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرح درس:

، ی و خارجیی داخلدر اين درس  دانشجويان با بیماريهای شايع زنان مانند بیماريهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تناسل

خیص و وشهای تشرو آن ناباروری و علل  با ه غربالگری در بعضی از بیماريهای شايع آشنا می شوند. همچنینو نحوپستان 

 درمان آن آشنا می شود.

 اهداف کلی:

  و شناخت علل آن. تولید مثل زنان دستگاهبا بیماری های شايع  آشنايی -

 آشنايی با انواع ناباروری و علل آن و روشهای تشخیص و درمان  -

  .ثل زنانممراقبتهای مربوط به بیماری های دستگاه تولید  و درمانتشخیص،  پیشگیری، با روش های يیآشنا -

و  روانی مراقبتهای جسمی، و بیماری های زنانتصمیم گیری مناسب در انتخاب اولويت در اجرای درمانهای  -

  .اجتماعی

 در هنگام ارائه خدمات.قی فه ای و پای بندی به اصول اخالتشخیص مسئولیتها و محدوديت های حر -

 

 اهداف رفتاری:

 :باشد فراگیرقادر میرود انتظار درس اين پايان در

 وریمامایی و بهداشت بار گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 518357  شماره درس:               بیماری های زنان و ناباروری           عنوان  درس: 

                                واحد تئوری 3 : واحدنوع و تعداد 

 فیزيكی معايناتنشانه شناسی و زايمان، بارداری و   :پیش نیاز دروس

 1401-1402 اول المسنینیمسال تحصیلی:            5کارشناسی مامايی، ترم   ، مقطع، ترم(:فراگیران )رشته

 دانشكده پرستاری و مامايی :کالس مکان        8-10و چهار شنبه ها  16-18ساعتها  نبهش هس :کالس زمان

                                                               تائبی  دکتر محبوبه:  مسئول درس

      031- 37927596     ::  شماره تماس 

    m_taebi@nm.mui.ac.ir : Email                                    
    سالمت باروری اعضاء هیات علمی گروه مامايی و اساتید درس:

 

mailto:m_taebi@nm.mui.ac.ir


 2 

 به درستی توضیح دهد.آناتومی و فیزيولوژی دستگاه تناسلی زنان را  -

 تشخیص و درمان بلوغ  زود رس و دير رس را بیان نمايد.، نحوه عالئم -

 کند. تشخیص و مراقبتهای يائسگی رابیان، نحوه عالئم -

 ديسمنوره را توضیح دهد.و درمان آمنوره عالئم، نحوه تشخیص و  -

 ها را توضیح دهد.آندرمان عالئم، نحوه تشخیص و انواع ريالکسیشنهای لگنی،  -

 .یان نمايدبعالئم و درمان آن را ، علل ؛دادههای مربوطه را توضیح  بیماری های دستگاه ادراری و فیستول -

رحمی و  لوله های س،سرويك، رحمواژن،  ولو، )های بیماری دستگاه تولید مثل زنان شانهن وانواع بیماری ها، عالئم  -

 را تشريح نمايد. (تخمدان

 درمان خونريزی های غیر طبیعی رحم را بیان نمايد.    عالئم، نحوه تشخیص و  -

 را توضیح دهد. نپستاخوش خیم و بدخیم بیماری های درمان  وراههای تشخیص، عالئم  -

 .دينما فيرا تعر هيو ثانو هیری اولنابارو -

 .نمايد بیان را ناباروری مختلف علل نسبی شیوع و ناباروری علل -

 دهد. حیدر زوجهای نابارور را توض یكيزیف نهيو معا رییحال گ نحوه شرح ه،یاول تيزيو -

 .دهد توضیح کامل طور به را ناباروری درمان هرگونه از قبل پايه های ارزيابی -

 را توصیف کند. هومردان هزنان ناباروری با عاملو آزمايشات مربوط به  نحوه بررسی  -

 .دده حیتوض بشناسد و را  یتخمگ گذار روشهای تايید -

 و موارد طبیعی را از غیر طبیعی بشناسد. ندينما ریتفسبه درستی اسپرموگرام را  -

 را توضیح دهد. کمک باروری  هایيفن آورو COH نحوه انجام -

و ان از حد تخمد شیب کيسندرم تحرعوارض روشهای کمک باروری )و درمان  رییگشیپ ص،ینحوه تشخ  -

   دهد. حیرا توض...( 

-  

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

ه کمک عناوين درسی می باشد. اين امر ب یراستا درو پرسش و پاسخ گروهی  یبحث ها سخنرانی و بصورت 

 . شودانجام می یمناسب و به منظور ارتقاءکیفیت يادگیر یبصرتجهیزات سمعی و 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 ی آناتومی ، ويدئو پروژکتور، تخته وايت برد و موالژها Microsoft office ورژن اخرين با کامپیوتری سیستم

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 ارائه شده  یطبق جدول زمان بند ن کالستوجه به زما -

  قبل از کالس و مطالعه منابع معرفی شده  یتوجه به دروس ارائه شده طبق جدول زمان بند -

 کالس  در مشارکت فعال کلیه دانشجويان جهت بحث گروهی و داشتن آمادگی -

 حین دوره در موعد مقرر یانجام تكالیف و آزمونها -
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 سات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس)در جل

 حضور به موقع در کالس درس و خاموش بودن تلفن همراه در کالس -

 پاسخ به سواالت مطرح شده توسط اساتید قبل از شروع جلسه بعدی -

 درسی مطالعات پیرو گروهی و پرسش و پاسخ  های بحث در مشارکت فعال  دانشجويان در کالس و  -

 های حین دوره بايد در موعد مقرر انجام شود.نتكالیف و آزمو -

زشی در صورت عدم توجه دانشجويان به سیاست ها و تكالیف مطرح شده در طرح درس، طبق قوانین آمو -

 برخورد خواهد شد. دانشگاه

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 1 السشرکت و حضور فعال در ک 1

های کالسی )کوئیز، و آزمون انجام تكالیف 2

 ها و...(خودآزمون

1 

 7 آزمون میان ترم 3

 11 آزمون پايان ترم 4

 

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 چاپ آخرين، گلبانهران، ت - جهانی و همكاران قاضیترجمه بهرام . ترجمه: زنان نواك هایبیماری اس.برك.  جاناتان،.1

 خرين چاپآان، تهران : گلب -جهانی و همكاران قاضی.ترجمه بهرام بالینی زنان اسپیروف ژیآندوکرينولو.لیون.اسپیراف. 2

 آخرين چاپ انديشه رفیع،: تهران - اشرف آل ياسین.ترجمه: تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت ،.آلندچرنی. 3

گلبان، هران:ت ،.ترجمه : بهرام قاضی جهان و همكاراننرتسکیزنان  داشتاصول بیماری ها و به -جی. رايان و همكاران کنت. 4

 .آخرين چاپ
1- Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; last edition. 

2- Breek S J. Berek& Novak,s Gynecology. 16th ed. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS 

& WILKINS; last edition. 

3- Ryan, Kenneth John, et al. Kistner's gynecology: Principles and practice. Mosby, 1995. 

 :درس برای استفاده قابل اینترنتی پایگاههای

1- https://www.clinicalkey.com 

2- https://www.uptodate.com/contents/search 

3- https://www.cochrane.org 

4- https:/pubmed.com 

 

 

 

https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://www.cochrane.org/
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 جدول زمان بندی کالس

 1401-1402 اول سال: نیمسال تحصیلی و     518357 :شماره درس    یبیماری های زنان و نابارورعنوان درس: 

         8-10ه ها و چهار شنب 16-18ساعت نبهش هس زمان:         کارشناسی پیوسته   فراگیران:             مامايیرشته تحصیلی: 

  
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ/ ساعت  ردیف

شنبه سه  1

22/6/1401 

 /کلیات درسشنایی با طرح درس، اهداف وآ

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه 

 تناسلی زنان

 حضوری

 

تکالیف کالسی و بحث و 

 گفتگو

 دکتر تائبی

چهارشنبه  2

23/6/1401 

 دکتر والیانی # # آمنوره و دیسمنوره

 شنبهسه  3

29/6/1401 

 استاد پیرهادی # # منوپوز و پره منوپوز

چهارشنبه  4

30/6/1401 

 ماریهای خوش خیم و بدخیم ولوبی
(vulvar dx) 

 دکتر تائبی # #

 شنبهسه  5

5/7/1401 

 ماریهای خوش خیم و بدخیم ولوبی
(vulvar dx) 

 دکتر تائبی # #

چهارشنبه  6

6/7/1401 

 اژنبیماریهای خوش خیم و بدخیم و
(vagina dx) 

 دکتر والیانی # #

 شنبهسه  7

12/7/1401 

 اژنبیماریهای خوش خیم و بدخیم و
(vagina dx) 

 دکتر والیانی # #

 چهارشنبه 8

13/7/1401 

 دکتر والیانی # # افتادگی های کف لگن و ریلکسیشن ها

 شنبهسه  9

19/7/1401 

 دکتر نوروزی # # (STIs)عفونتهای منتقله از راه جنسی 

چهارشنبه  10

20/7/1401 

 دکتر تائبی # # (PID) بیماری التهابی لگن 

 شنبهسه  11

26/7/1401 

 سرویکس خوش خیمبیماریهای  
(cervical dx) 

 دکتر نوروزی # #

 چهارشنبه  12

27/7/1401 

 بیماریهای  بدخیم سرویکس
(cervical dx) 

 دکتر نوروزی # #

 شنبهسه  13

3/8/1401 

 بیماریهای خوش خیم پستان

Breast dx 

 استاد پیرهادی # #

چهارشنبه  14

4/8/1401 

 بیماریهای بدخیم پستان

Breast dx 

 استاد پیرهادی # #

 شنبهسه  15

10/8/1401 

 دکتر تائبی # # اندومتریوزیس

چهارشنبه  16

11/8/1401 

 رحم بیماریهای خوش خیم
(uterine dx) 

 دکتر نوروزی # #

 چهارشنبه 17

18/8/1401 

 بدخیم رحمبیماریهای 
(uterine dx) 

 دکتر نوروزی # #



 5 

 چهارشنبه 18

25/8/1401 

  تخمدانبیماریهای خوش خیم 

(Ovarian dx) 

 دکتر نوروزی # #

 چهارشنبه 19

2/9/1401 

 بدخیم تخمدان بیماریهای

(Ovarian dx) 

 دکتر نوروزی # #

 چهارشنبه 20

9/9/1401 

 دکتر نوروزی # # ( رسرزودرس و دی)بلوغ 

 چهارشنبه 21

16/9/1401 

 (AUBs)خونریزی های غیر طبیعی رحم
 (با هماهنگی دانشجویان زوملجلسه دوم در صورت )

 دکتر نوروزی # #

 چهارشنبه 22

23/9/1401 

 ناباروری و روش های کمک باروری

Infertility & ART 

 دکتر تائبی # #

 چهارشنبه 23

30/9/1401 

 ناباروری و روش های کمک باروری

Infertility & ART 

 دکتر تائبی # #

 چهارشنبه 24

7/10/1401 

 روش های کمک باروری ناباروری و

Infertility & ART 

 دکتر تائبی # #

 چهارشنبه 25

14/10/1401 

 ناباروری و روش های کمک باروری

Infertility & ART 

 دکتر تائبی # #

 بر اساس تقويم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 

 


