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ژه به عمل وی سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از  :شرح درس

اعصاب و قلب و عروق و کلیه  ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصی از سیستم تنفسی وهمی آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه 

مراقبت ویژه، نحوه بررسی و ارزیابی بیماران  یزات و امكانات بخش هایجهتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،  6باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم 

بخش های آی سی یو و سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند  بدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران، در

رعایت اصول کنترل عفونت تأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تمرین  فونت و سالمت دانشجو، برعبه دلیل نقش پرستار در کنترل  .یرندتا در زمان مورد نیاز آنها را بكار گ

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتكنیكهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

 

 :شرح درس

( دستگاه تولید مثل بیماری های شایع )خوش و بدخیم صیح دانش و مهارت فراگیران در تشخاین درس به منظور باال بردن سط

مثل زنان ،  دیدستگاه تول عیشا یهایماریمربوط به ب یدرمان و مراقبتها ص،یدر تشخ یعلم یها افتهیو کاربرد  یزنان  و نابارور

 یو اجتماع یروان ،یجسم ی، کسب مهارت در مراقبتهای بیماریهای زنان و نابارور مختلف مربوط به شاتیاازم ریقدرت تفس

 باشد. یزنان م یهایماریب

 :هدف کلی

 زنان یهایماریدر ب ینیبال ناتیو انجام معا ماریدر گرفتن شرح حال از ب ییکسب توانا -

 زنان یهایماریاز ب یبرخدرمان و  صیدر تشخ ییکسب توانا -

 والزم از مددج یدر انجام مراقبتها ییکسب توانا -

  ینیخدمات بال نهیدر زم یشناخت حدود و وظائف حرفه ا -

 باروری و سالمت جنسی موزش دهنده در بیماریهای زنان و ناآنقش ماما بعنوان مشاور و  یبا چگونگ ییشناآ -

 

 :اهداف رفتاری

 :از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند

 سالمت باروری مامایی وگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس
 518376 شماره درس:                            ناباروری بیماریهای زنان و عنوان  درس:

                       یزنان و نابارور یها یماریبپیش نیاز:  دروس           ا واحد صهعر کارآموزی نوع و تعداد واحد:
  1401-1402اول  نیمسال تحصیلی:                            7ترم  ییماما یکارشناس)رشته، مقطع، ترم(: فراگیران 

  زناندرمانگاه  :محل کارآموزی                                                 شنبه تا چهارشنبه  :کارآموزیزمان 

    دکتر محبوبه تائبیمسئول درس:

                                                           031- 37927596: شماره تماس

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

 

mailto:m_taebi@nm.mui.ac.ir


 .دنکن هیته ماریشرح حال مناسب از ب -

 .دنکن نهیمعا حیصح قهیرا به طر یو داخل یخارج یدستگاه تناسل -

 .افتراق دهند کیرا از پاتولوژ کیولوژیزیترشحات ف -

 .و درمان کنند صیرا تشخ تینیواژ -

 .دهند صیتشخ یعیطب ریرا از غ یعیطب كسیسرو -

 .و درمان کنند صیرا تشخ تیسیسرو -

 .ام دهندانج حیصح کیرا به تكن یبردار ریاسم -

 .ندینما یریگیرا به طور مناسب پ ماریب ریپاپ اسم جیاساس نتابر -

به درستی انجام داده و مراقبت ها و درمانهای صحیح را  (PID) لگن یالتهاب یماریبمعاینه دو دستی برای رد هر گونه  -

 پیشنهاد کنند. 

 ا پیشنهاد کنند.داده و مراقبت ها و درمانهای صحیح ر صیتشخبه درستی را  یعفونت ادرار -

 نموده و مراقبت ها و درمانهای صحیح را پیشنهاد کنند. یو درجه بند صیتشخبه درستی لگن را کف  یها یشل -

 .ندیالزم را درخواست نما شاتیآزمابه درستی تشخیص دهد و را  هیو ثانو هیآمنوره اول -

 .ندیرا اداره نما هیو ثانو هیآمنوره اول -

 داده و راههای مدیریت آن را آموزش دهند. افتراق  یلگن یدردها ریرا از سا سمنورهید -

 .ندیو اداره نما ندینما کیتفك ماریب یرحم را بسته به گروه سن یعیرطبیغ یها یزیعلل خونر -

 .ندیو اداره نما صیسن را تشخ کیبه تك یلگن یتوده ها -

 .ندیدرخواست نمارا  یلگن یتوده ها صیجهت تشخ کیپاراکلن یتست ها -

 .ندیرا اداره نما یائسگیدهد و اختالالت  صیا تشخر یائسگی -

 .دهند صیختالالت بلوغ را تشخا -

 .ندینما سهیمختلف مقا یها Stage ولو و واژن را در یها یمیو اداره بدخ صیمراحل تشخ -

 .کنند حیرا تشر كسیسرو یها یمیو اداره بدخ صیمراحل تشخ -

 .ندینما سهیمقا ماریسن ب رحم را با توجه به یها یمیو اداره بدخ صیمراحل تشخ -

 .دهند حیتخمدان را توضلوله رحمی و  یها یمیو اداره بدخ صیمراحل تشخ -

 .دنالزم را به مددجو بده یموزش هاآپستان را انجام دهد و  نهیمعا -

 .کنند حیپستان را تشر یو اداره توده ها صیمراحل تشخ -

 .نندک انیدرمان را ب نیح یرا مشاهده و مراقبت ها یدرمان یمیش -

 .ندینما انیالزم را ب یها هیکنند و توص انیرا ب یدرمان یمیش ررسیعوارض زودرس و د -

 .ندینما انیالزم را ب یها هیدهند و توص حیرا مشاهده و مراحل آن را توض یوتراپیراد -

 ناباروری و علل آن را بتواند به درستی تعریف و تفكیک نمایند.  -

 .ندینما ریتفسبه درستی اسپرموگرام را  -



 .دهند حیرا توض  یتخمگ گذار روشهای تایید -

 .تخمک گذاری را شرح دهندمحرک  یداروها زینحوه تجو -

 د.نرا مشاهده و شرح دهند و مراقبت بعد از آن را بدان (Pick up) مراحل برداشت تخمک -

 .درا مشاهده و مراقبت بعد از آن را انجام دهن و ..(  IUI، IVF،ICSI تكنیک های کمک باروری ) -

 

 :شیوه کارآموزی

 وابسته به دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار می شود.  زنان کلینیک هایاین دوره در 

 

 :یدر طول کارآموز دانشجو فیتکال

    حرفه ایمحیط بالینی با رعایت اصول اخالقی و در  و منظم و حضور فعالمشارکت  -

 روزانه بر اساس نظر اساتید.و انجام تكالیف  لعه منابع معرفی شدهمطا -

 کنفرانس و ژورنال کالب  یا گزارش موردی   ارائه تهیه و  -

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

                                              Dress code          %20اصولبالینی با رعایت حضور فعال و منظم در محیط  -

 % Long Case Assessment                       70عملكرد بالینی به صورت  -

  %10          و یاتكالیف روزانه بر اساس نظر اساتید ژورنال کالب ،ارائه کنفرانس -

 

 :سیاستها و قوانین دوره

حضور یابند و تغییر برنامه بدون اطالع استاد  دانشجویان براساس زمان بندی ارائه شده موظفند در محل کارآموزی -

 مربوطه و مسئول درس امكان پذیر نمی باشد. 

دقیقه آن روز به منزله غیبت محسوب خواهد  15در صورت عدم حضور دانشجو در محل کارآموزی و یا تاخیر بیش از  -

 شد.

ست. غیبب غیرمجاز بیش از یک روز طبق به ازای هر غیبت مجاز عالوه بر کسر نمره، جبرانی آن کارآموزی الزامی ا -

 ضوابط آموزشی، منجر به تكرار کارآموزی یا تخصیص نمره ناتمام خواهد شد. 

 ورود دانشجو به محیط بالینی است.  و الزامی رعایت اصول اخالقی و حرفه ای شرط اولیه  -

 

 

 

 
References: 
 



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. 

 
 آخرین چاپ، گلبانتهران،  - جهانی و همكاران قاضیترجمه بهرام . ترجمه: زنان نواک هایبیماری اس.برک.  جاناتان،.1

 ین چاپآخرتهران : گلبان،  -جهانی و همكاران قاضی.ترجمه بهرام بالینی زنان اسپیروف ژیآندوکرینولو.لیون.اسپیراف. 2

 پآخرین چا اندیشه رفیع،: تهران - اشرف آل یاسین.ترجمه: تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت ،.آلندچرنی. 3

 .آخرین چاپگلبان، تهران: ،.ترجمه : بهرام قاضی جهان و همكاراننرتسکیزنان  اصول بیماری ها و بهداشت -جی. رایان و همكاران کنت. 4

 

 :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/

