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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

 تشخيص و بارورینا و زنان بيماريهای از کامل شناخت و فراگيران دانش سطح بردن باال و سازی آشنا منظور به درس اين

 .است عياجتما و رواني جسماني، مراقبتهای اجرای در اولويت انتخاب در مناسب تصميم و بيماری و تسالم حاالت

 

 اهداف کلی:

 شايع دستگاه توليد مثل زنان یآشنايي دانشجويان با بيماريها

 انشايع دستگاه توليد مثل زن یمربوط به بيماريها یتشخيص، درمان و مراقبتها یبا روشها آشنايي

 یمربوط در نابارور یتشخيص، درمان و مراقبتها یروشها با آشنايي

 یزنان و نابارور یجسمي، رواني و اجتماعي بيماريها یبا مراقبتها آشنايي

 

 اهداف رفتاری:

 در پايان اين درس انتظار ميرود فراگيران قادر باشند:

 هند.وضيح دو تخمدان را ت ولو، واژن، سرويکس، رحم، لوله یعلل، عالئم و نحوه درمان و مراقبت بيماريها -

 منتقله از راه جنسي را به خوبي بشناسد. یدستگاه تناسلي و بيماريها یعفونت ها -

 باروری سالمت و ماماییگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

  518515 س:شماره در                  ناباروری و زنان بيماريهایعنوان  درس: 

                                   واحد تئوری 2 :واحدنوع و تعداد 

 ندارد  :پیش نیاز دروس

 1401-1402نيمسال اول نیمسال تحصیلی:      3ترم مامايي ارشد کارشناسيفراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  24 ، کالسدانشکده پرستاری و مامايي :کالس انمک                                  10-12 ساعت شنبه سه :کالس زمان

                                                    دکتر محبوبه تائبي:  مسئول درس

    031-37927596: شماره تماس 

Email: m_taebi@nm.mui.ac.ir                               
   اصفهان پزشکي علوم دانشگاه زنان گروه و باروری متسال و مامايي گروه علمي هيات اعضاء اساتید درس:
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 غير طبيعي رحم و نحوه درمان و کنترل و مراقبت آن را توصيف نمايند. یعلل خونريزيها -

 پستان را بيان نمايند. یعلل، عالئم نحوه درمان و مراقبت بيماريها -

 س و ديررس و يائسگي و نحوه کنترل عالئم آن را تشريح نمايند.عالئم بلوغ زودر -

 آمنوره، ديسمنوره و علل مسبب آن را به خوبي تشريح نمايد. -

 را بيان کند. یاصول بررسي در انواع نابارور -

 زنان و مردان را تشريح نمايند. یدر نابارور یکمک بارور یدرماني و روشها یپروتکل ها -

 را بيان نمايند. یناباروردرمان و جديد تشخيص  یروش ها -

 مربوطه را توصيف نمايند. یزنان و فيستولها یدستگاه ادرار یبيماريها -

 مختلف دستگاه تناسلي را توصيف کنند. یلگني و پروالپس قسمتها یانواع ريالکسيشن ها -

 زنان را بشناسد. یجراحي و اصول اورژانس ها یدرمانها -

    

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

 دهجام شگروهي و ارائه تحقيقات بر اساس مرور بر مطالعات ان یارائه سمينار و بحث ها ،یبصورت حضور

کيفيت رتقاءمناسب و به منظور ا یعناوين درسي مي باشد. اين امر به کمک تجهيزات سمعي و بصر یراستا در

 . شودانجام مي یيادگير

 

 ز تدریس:ابزار مورد نیا

 ، ويدئو پروژکتور، تخته وايت برد  Microsoft office ورژن اخرين با کامپيوتری سيستم

 

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

 ارائه شده  یطبق جدول زمان بند توجه به زمان کالس -

 مل مطالب در موعد مقررمطالعه کاو  یطبق جدول زمان بند توجه به دروس ارائه شده -

  کالس در مشارکت فعال کليه دانشجويان جهت بحث گروهي و داشتن آمادگي -

 ارائه در کالس  وقبل از کالس مطالعه منابع معرفي شده  -

 حين دوره در موعد مقرر یانجام تکاليف و آزمونها -

 

 قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 

 های کنفرانس ارائه جهت . هماهنگي اساتيدکالس و با  زمانبندی جدول طبق کنفرانس مباحث ارائه -

 پس و ودهنم تهيه کنفرانس موضوع زمينه در علمي مقاله پنج حداقل هستند موظف دانشجويان دانشجويي،

  .ازدبپرد تحقيق سه اين ارائه به )منبع کتابهای کمک درس به کالس در کنفرانس موضوع ارائه از

 کنفرانس پيرامون شده مطرح سواالت به پاسخ و  کنفرانس زمان در کالس اداره -

 درسي مطالعات پيرو گروهي های بحث در دانشجويان ساير شرکت -

 رس به مسئول د سواالت پاسخ همراه به شده ارائه کنفرانس هر از سوال 5 تحويل و تنظيم تهيه، -

و پاور پوينت ارائه شده  مکتوب جزوهبه همراه آن   اصل مقاالت و ترجمهحاوی    CDارائه پورت فولیو بصورت   -
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 در پايان کالس. 

موزشي طبق قوانين آدانشجويان به سياست ها و تکاليف مطرح شده در طرح درس، عدم توجه در صورت  -

 دانشگاه برخورد خواهد شد.

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

نمره از  تفعالی ردیف

20 

وبحث و  ها کالس در فعال حضور و شرکت(دوره  طول در 1

 گفتگو پيرامون موضوع(

2 

 4 مروری مقاله و مطالعات کليه از فوليو پورت و تکاليف ارايه 2

 رتصو به ترم پايان امتحانات سواالت) پايان دورهآزمون  3

 بود( خواهد تستي يا و تشريحي

14 

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 

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://www.cochrane.org/
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 جدول زمان بندی کالس

 1401-1402 اول سال: نیمسال تحصیلی و       518515 :شماره درس    یبيماری های زنان و نابارورعنوان درس: 

 10-12سه شنبه  زمان:        ارشد ماماييناسي کارش فراگیران:             ماماييرشته تحصیلی: 

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
نوع  عنوان جلسه تاریخ/ ساعت ردیف

 جلسه

 مدرس فعالیت یادگیری

 /کلیات درسشنایی با طرح درس، اهداف وآ 22/6/1401 1

 بیماریهای خوش خیم و بدخیم ولو

تکالیف کالسی، بحث و  حضوری

 گفتگو
 بیدکتر تائ

 دکتر والیانی # # اژنبیماریهای خوش خیم و بدخیم و 29/6/1401 2

 دکتر تائبی # # (PID) بیماری التهابی لگن  5/7/1401 3

 دکتر نوروزی # # (STIs)عفونتهای منتقله از راه جنسی  12/7/1401 4

 دکتر نوروزی # # سرویکس و بدخیم  بیماریهای خوش خیم 19/7/1401 5

 دکتر نوروزی # # رحمو بدخیم  بیماریهای خوش خیم 26/7/1401 6

 دکتر نوروزی # # تخمدانو بدخیم بیماریهای خوش خیم  3/8/1401 7

 دکتر والیانی # # خوش خیم لوله های رحمیبیماریهای  10/8/1401 8

 دکتر تائبی # # اندومتریوزیس 17/8/1401 9

 دکتر نوروزی # # (رسرزودرس و دی)بلوغ  24/8/1401 10

 پیرهادی تائبی/دکتر  # # منوپوز و پره منوپوز 1/9/1401 11

 دکتر والیانی # # آمنوره و دیسمنوره 8/9/1401 12

 دکتر والیانی # # (AUBs)خونریزی های غیر طبیعی رحم 15/9/1401 13

 پیرهادی /روزینودکتر # # پستان و بدخیم بیماریهای خوش خیم 22/9/1401 14

 دکتر تائبی # # اباروری و روش های کمک بارورین 29/9/1401 15

 دکتر تائبی # # ناباروری و روش های کمک باروری 6/10/1401 16

 دکتر حاج هاشمی # # ادراری سیستم و لگن کف اختالالت 13/10/1401 18و 17

 دکتر حاج هاشمی # # زنان در پزشکی های فوریت و ها جراحی 20/10/1401 19

 بر اساس تقويم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


