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 مقدمه:

و شناخت کامل از بيماريهای زنان و ناباروری و تشخيص حاالت و باال بردن سطح دانش فراگيران  آشنا سازیاين درس به منظور 

 جسماني، رواني و اجتماعي است. مراقبتهای  اجرایدر بيماری و تصميم مناسب در انتخاب اولويت سالمت و 

 اهداف كلي: 

 درمان و مراقبتهای مربوط به بيماريهای شايع دستگاه توليد مثل زنانو کسب مهارت در  آشنايي با روشهای تشخيص

 ی ردر نابارومربوط  درمان و مراقبتهایو کسب مهارت در  آشنايي با روشهای تشخيص

 و ناباروری  مراقبتهای جسمي، رواني و اجتماعي بيماريهای زنان ي و کسب مهارت در ارائهيآشنا

 سالمت باروری مامایی وگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس            
 

 518539 شماره درس:              ناباروری بيماريهای زنان و  عنوان درس:

 احدو 1 تعداد واحد:                                   کارآموزی   :نوع درس

 نفر 4 تعداد دانشجویان:       3کارشناسي ارشد مامايي ترم  فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 1401-1402نيمسال اول  نیمسال تحصیلي:

 ندارد  دروس پیش نیاز یا همزمان:

                           شنبه تا دوشنبه زمان:

  دکتر محبوبه تائبيمسئول درس:                        سالمت باروری مامايي واعضاء هيات علمي گروه   مدرسین:

    :m_taebi@nm.mui.ac.irEmail   031- 37927596     :ستلفن تماس و ایمیل مسئول در
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  اهداف رفتاری:

رود فراگيران قادر باشند:در پايان اين درس انتظار مي  

 بيماريهای دستگاه توليد مثل زن را تشخيص دهند.  -

 كس، لوله و  تخمدان را تشخيص دهند.  عالئم بيماريهای ولو، واژن، رحم، سروي -

 با نحوه درمان بيماريهای ولو، واژن، رحم، سرويكس، لوله و  تخمدان آشنا شده و انجام دهند.  -

 مراقبتهای مربوط به بيماريهای ولو، واژن، رحم، سرويكس، لوله و  تخمدان را به مددجو آموزش دهند -

 عالئم بيماريهای پستان را تشخيص دهند.  -

 حوه درمان و مراقبت بيماريهای پستان آشنا شده و انجام دهند.با ن -

 عالئم بلوغ زودرس و ديررس را تشخيص و اقدامات الزم را انجام دهد. -

 آمنوره، ديسمنوره و علل مسبب آن را به خوبي تشخيص داده و مديريت نمايد.  -

 يائسگي و نحوه کنترل عالئم و آموزش های الزم را انجام دهد. -

 يزيهای غير طبيعي رحم را تشخيص داده و درمان و کنترل و مراقبت آن را انجام دهد. علت خونر -

عفونت های دستگاه تناسلي و بيماريهای منتقله از راه جنسي را به خوبي تشخيص و داده و درمانها و آموزش های الزم را  -

 بتواند انجام دهد. 

  بداند. اصول بررسي در انواع ناباروری را  -

   بتواند بيان کند. ی درماني و روشهای کمک باروری در ناباروری زنان و مردان را پروتكل ها -

 روش های جديد تشخيص بيماريهای زنان و ناباروری را بيان نمايند.  -

 ستولهای مربوطه را بشناسد و و راه درمان آنها را توضيح دهد.بيماريهای دستگاه ادراری زنان و في -

بتواند تشخيص داده و مراقبت های الزم را پروالپس قسمتهای مختلف دستگاه تناسلي را  انواع ريالکسيشن های لگني و -

  آموزش دهد. 

 درمانهای جراحي و اصول اورژانس های زنان را بشناسد.  -

 :یمحل كارآموز

 اصفهان یو نابارور یمرکز بارور ،يبهشت مارستانيزنان بو بخش  درمانگاه
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 :یدانشجو در طول كارآموز فیتکال

 اصول اخالقی و  حرفه ایمحيط باليني با رعايت رکت و حضور فعال در ش -

 .روزانه بر اساس نظر اساتيدمطالعه منابع معرفي شده  و انجام تكاليف  -

 طبق چک ليست که به تاييد اساتيد رسيده است.   Case report مورد دو ارائه تهيه و  -

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

                                              Dress code          %20باليني با رعايت اصولحضور فعال و منظم در محيط  -

 % Long Case Assessment                       50عملكرد باليني به صورت  -

  %30            ژورنال کالب و ياتكاليف روزانه ،  case reportsارائه کنفرانس،  -

 

 

 :سیاستها و قوانین دوره

دانشجويان براساس زمان بندی ارائه شده موظفند در محل کارآموزی حضور يابند و تغيير برنامه بدون اطالع استاد  -

 مربوطه و مسئول درس امكان پذير نمي باشد. 

محسوب خواهد  دقيقه آن روز به منزله غيبت 15در صورت عدم حضور دانشجو در محل کارآموزی و يا تاخير بيش از  -

 شد.

به ازای هر غيبت مجاز عالوه بر کسر نمره، جبراني آن کارآموزی الزامي است. غيبب غيرمجاز بيش از يک روز طبق  -

 ضوابط آموزشي، منجر به تكرار کارآموزی يا تخصيص نمره ناتمام خواهد شد. 

 اليني است.  ورود دانشجو به محيط بو الزامي رعايت اصول اخالقي و حرفه ای شرط اوليه  -

 

 عالی Case reportنحوه ارزیابی:  ردیف

1 

 خوب

75/0 

 متوسط

5/0 

 ضعیف

25/0 

     Caseابتكار و خالقيت در انتخاب  1

     Case علميمحتوای  2

     ارائه نكات کليدی 3

4 Management آزمايشات و ...( ،)نحوه درمان     

     و آموزش به بيمار مراقبت ها 5

     پيگيری  6
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 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلي و

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. 

  یگاههای اینترنتي قابل استفاده برای درس:پا

1- https://www.clinicalkey.com/#!/ 

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

3- https://www.cochrane.org/ 
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 ي ارشد گرایش آموزش مامایيبرنامه كارآموزی درس بیماری های زنان و ناباروری دانشجویان كارشناس

 1401-1402نیمسال اول 

  مسئول درس: دکتر محبوبه تائبی

 تاریخ کارآموزی نام بخش و بیمارستان استاد مربوطه

 21/9/1401لغايت 19 مرکز باروری و ناباروری اصفهان دکتر تائبي 

 هماهنگي مرکز با  حضرت مريممرکز باروری و ناباروری  دکتر تائبي

 15/8/1401و  14 الزهراان درمانگاه زن دکتر نوروزی

 22/8/1401و 21 درمانگاه زنان الزهرا واليانيدکتر 

 30/8/1401لغايت28 مرکز رفتارهای پرخطر نواب معرفي به مرکز 

 هماهنگي مرکز با  انكولوژی بهشتي  دکتر تائبي

 هماهنگي مرکز با  بيمارستان سيد الشهدا  دکتر تائبي

 case reports 30/9/1401جمع بندی و ارائه  دکتر تائبي

 ان خانم ها: دانشجوی

 زهرا اهلل وند-

 کیمیا پوربیاتی -

 فاطمه شکوری -

 


